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ABSTRACT 

Rifqi Abdul Hafidh, 2017 : GOVERNANCE VILLAGE OWNED 

ENTERPRISES (studies in BUMDEs Danar Garut)Governmental Science, 

Faculty of Social and Political Science, University of Brawijaya Malang 2017. 

SupervisorAhmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP.,MA. Dan Rachmad Gustomy, 

S.IP.,M.IP. 

This research focuses on the discussion of the governance of business entity 

belonging to the village (BUMDes) Danar in Garut. This practice shows that the 

management of the BUMDes by the Government of the village is still in the 

development stage. The management of BUMDEs Danar Arrowroot in General 

can be said to be good, although there are some practice distorted. This research 

uses the concept of Good Corporate Governance, by relying on five variables as 

the knife  of analysis  Complete research ono BUMDes management , namely 

accountability ,responsibility, independence, and equality. Data capture 

technique in this study through interviews, observation, and documentation. The  

results of this study show that in management  BUMDes   Danar has been good. 

Bumdes management practices by the Executive Board, has met nearly the 

entirety of varibel used. Second, the presence of BUMDes danar arrowroot gives 

a lot of advantages for the community. Third, although the management has been 

running pretty well, founding BUMDes danar arrowroot is not based on the 

initiation of the villagers, but third parties become its driving forced BUMDes. In 

this study, researchers concluded that management shapes done by BUMDes 

danar who will probably be done on other BUMDes. 

Kata Kunci: BUMDes, Governance, Danar, Good Corporate Governance,  



 

ABSTRAK 

Rifqi Abdul Hafidh, 2017 : TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA 

(Studi di BUMDEs Danar Kabupaten Garut). Skripsi Progam Studi Ilmu 

Pemerinahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. 

Dosen Pembimbing Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP.,MA. Dan Rachmad 

Gustomy, S.IP.,M.IP. 

Penelitian ini berfokus pada pembahasan tata kelola Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Danar di Kabupaten Garut. Praktik ini menunjukkan bahwa 

pengelolaan BUMDes oleh pemerintah desa masih pada tahap pengembangan. 

Pengelolaan BUMDEs Danar Garut secara umum dapat dikatakan baik, walaupun 

terdapat beberapa pratik yang menyimpang. Penelitian ini menggunakan konsep 

Good Corporate Governance, dengan mengandalkan lima variabel sebagai pisau 

analisis pengelolaan BUMDes yaitu Transparasi, Akuntabilitas, Responsibilitas, 

Kemandirian, dan kesetaraan. Teknik pengambilan data pada penelitian ini 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan pertama, bahwa secara umumu pengelolaan BUMDEs Danar telah 

baik. Praktik pengelolaan bumdes oleh pengurus, telah memenuhi hampir 

keseluruhan varibel yang digunakan. Kedua, kehadiran BUMDes danar Garut 

memberikan banyak kebermanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, kendati 

pengelolaan telah berjalan cukup baik, berdirinya BUMDes danar Garut tidak 

berdasarkan inisiasi masyarakat desa, melainkan pihak ketiga yang menjadi motor 

penggerak berdirinya BUMDes. Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan 

bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes danar yang mungkin akan 

dapat dilakukan pada BUMDes lain.  

Kata Kunci:BUMDes, Tata Kelola, Danar, Good Corporate Governance, 
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DAFTAR ISTILAH 

 
ADD :Alokasi Dana Desaanggaran keuangan yang diberikan 

pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari 

Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan 

Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. 

AD/ART :Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tanggamerupakan 

landasan operasional dalam menjalankan suatu usaha. 

BUMDes :Badan usaha milik desa. Permendesa Nomor 4 tahun 2015 

tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman 

bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan 

BUMDes. 

Desa : Kesatuan masyarakat hukum yang memliki batas wilayah yang 

memliki sistem pemerintahan sendiri (otonomi desa) 

GCG : Good orporate Governance, konsep yang digunakan dalam 

melihat keberlangsuhan sebuah perusahaan dengan 

memperhatikan pengelolaan dan jaminan-jaminan bagi seluruh 

pemegang kepentingan dalam perusahaan. 

Lembaga : Kumpulan tata autran main yang dijalankan bersama oleh para 

pemeganngnya. 

Pendekatan :Merupakan sikap atau pandangan tentang sesuatu, yang 

biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang paling 

berkaitan. 

Potensi :Kemampuan yang memiliki kemungkinan untuk 

dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Tema yang diangkat dalam penelitian ini mencoba menelusuri tata kelola 

lembaga desa. Desa sebagai sebuah tatanan pemerintahan yang otonom tentunya 

memiliki kewenangan berskala lokal desa
1
. kewenangan lain yang dimiliki oleh 

desa, diantaranya adalah mendirikan badan usaha. Pendirian badan usaha desa, 

yang selanjutnya lebih akrab dikenal dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

merupakan salah satu cara upaya dalam mensejahterakan dan memberdayakan 

masyarakat desa.  

 Menrurut kamus besar bahasa indonesia Pengertian dari kata kelembagaan 

adalah suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha 

untuk mencapai tujuan tertentu. BUMDes sebagai lembaga desa tentunya 

memiliki tujuan, secara general tujuan pendirian BUMDes menurut Peraturan 

Mentri Desa nomor 4 tahun 2015
2
, ialah: 

a. meningkatkan perekonomian Desa; 

b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 

c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi 

Desa; 

d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan 

pihak ketiga; 

e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan 

layanan umum warga;

                                                 
1
 Undang-undang  nomor 6 tahun 2014 mengenai desa 

2
Peraturan menteri desa nomor 4 tahun 2015 mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan, 

dan pembubaran badan usaha milik desa 



 

2 

 

 

 

f. membuka lapangan kerja; 

g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan 

umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan 

h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. 

 

 Dari penjabaran terseut kemudian tujuan didirikannya BUMDes adalah 

sebagailembaga desa yang menampung seluruh kegiatan ekonomi desa. Sebagai 

sebuah lembaga yang menangani ekonomi desa, sehingga keberadaan BUMDes di 

beberapa daerah menjadi marak didirikan 

 BUMDes kemudian gencar diterapkan diberbagai desa dan beragaam jenis 

usaha yang kemudian mampu memberdayakan masyarakat desa. Maraknya 

pendirian BUMDes di Indonesia terbuktikan pada pernyataan menteri Desa, 

Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi  Marwan Jafar, sebagaimana 

dilansir dalam situs media online mengatakan, 

 ―Dari data Kementerian Desa, tercatat sebanyak 1.022 BUMDes telah 

berkembang di seluruh Indonesia, yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 

Kecamatan dan 1022 Desa. Kepemilikan BUMDes terbanyak berada di 

Jawa Timur dengan 287 BUMDes, kemudian Sumatera Utara dengan 173 

BUMDes.‖
3
 

 Pernyataan yang dilontarkan oleh menteri desa pada tahun 2015 tersebut, 

membuktikan berkembangnya pendirian badan usaha di desa. Mengingat 

pengesahan undang-undang otonomi desa, yang didalamnya mencakup bahasan 

mengenai BUMDes baru disahakan pada tahun 2014. 

 Istilah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentunya sangat familiar bagi 

desa. Badan usaha milik desa merupakana bentuk power desa dalam mengelola 

                                                 
3
Pernyataan mentri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam detik.com 

diakses pada tanggal 31/01/16 



 

3 

 

 

 

potensi-potensi desa. Potensi yang dimiliki oleh desa tentunya akan menjadi 

sumber pendapatan bagi masyarakat desa. BUMDes merupakan murni 

kepemilikan desa dan diperuntukan bagi keberlangsungan kesejahteraan 

masyarakat desa. Sebagai lembaga yang menangani kegiatan perekonomian desa, 

tentunya BUMDes harus memeliki tata aturan serta struktur pengorganisasian 

dalam pengelolaannya. Terkhusus pada bagaiamana BUMDes tersebut dijalankan, 

perlu adanya pembatasan terhadap interaksi serta gerak BUMDes melalui 

peraturan desa.  

 Kemampuan desa mendirikan serta mengelola BUMDes, menjadi bahasan 

yang menarik melihat dampaknya dalam memberdayaan masyarakat desa. 

Banyaknya topik-topik mengenai BUMDes, diantaranya terkait peran dalam 

memberdayakan masyarakat, analisa keberhasilan BUMDes dalam suatu desa,  

serta membantu meningkatkan perekonomian desa. Melihat begitu hangatnya 

bahasan mengenai BUMDes, membuat studi mengenai desa serta eksistensi desa 

menjadi terangkat. Pembahasan mengenai BUMDes memang tengah marak, 

namun peneliti memiliki pandangan serta klaim bahwa bahasan mengenai hal ini 

hanya terbatas pada peran dan dampak BUMDes.  

 BUMDes Bersama Leles yang berlokasi di Kecamatan Leles 

ini,
4
merupakan salah satu diantara banyak badan usaha yang kepemilikannya 

merupakan hasil kerjasama desa. Terdapat 12 desa dalam satu kecamatan yang 

                                                 
4
http://www.Garutkab.go.id/pub/news/detail/13078-BUMdes-Bersama-Leles-Akan-Jadikan-

Tempat-Pelatihan-BUMdes-se-Indonesia.html diakses pada tanggal 31/01/2017  pukul 13.54 

http://surabaya.tribunnews.com/2015/12/29/berhasil-kembangkan-peternakan-puyuh-3-desa-di-panceng-terima-bantuan-pemerintah%20diakses%20pada%20tanggal%2031/01/2017
http://surabaya.tribunnews.com/2015/12/29/berhasil-kembangkan-peternakan-puyuh-3-desa-di-panceng-terima-bantuan-pemerintah%20diakses%20pada%20tanggal%2031/01/2017


 

4 

 

 

 

kemudian bersepakat mendirikan badan usaha bersama antar desa
5
. Semenjak 

didirikannya pada tahun 2014 lalu, hingga saat ini telah berkembang BUMDes 

Leles berjalan secara mandiri tanpa ada bantuan yang didapatkan melalui 

kementrian desa.
6
 

 Yang menjadi bahasan menarik karena kemampuannya melihat strukutr 

peluang. Berdirinya BUMDes bersama Leles, tidak bermula dari keinginan 

masyarakat secara murni. Kehadiran perusahaan asing yaitu PT ChangsinI, 

merupakan sebab utama dapat berjalannya BUMDes bersama Leles.
7
Berdirinya 

pabrik besar pada kecamatan Leles, menyebabkan  polemik pada masyarakat desa. 

Desa yang berada pada kecamatan Leles saling berebut untuk meraup keuntungan 

dari hadirnya PT Changsin. Melihat kondisi yang terjadi, tedapat inisiatif yang 

dilakukan oleh para kepala desa untuk mendirikan badan usaha demi meredamkan 

persoalan.
8
 Maka terbentuklan bumdes bersama atas kesepkaatan seluruh kepala 

desa di kecamatan Leles.  

 BUMDes bersama Leles ini membawahi seluruh BUMDes yang ada pada 

kecamatan Leles.
9
 Potensi yang dimiliki oleh desa-desa di kecamatan Leles, 

dikumpulkan dan diolah oleh BUMDes bersama Leles, seperti contohnya desa 

Sukarame yang mensuplai sayuran, dan desa cangkuang yang menjadi penyalur 

                                                 
5
 Wawancara peneliti bersama manajer oprasional BUMDes Leles bapak suprayogi, pada tanggal 

3 mei 2017, pukul 10.00 
6
Ibid. 

7
 Wawancara bersama direktur bumdes bersama Leles bapak Haris Barja, pada tanggal 13 juni 

2017, pukul 10.00. 
8
Ibid. 

9
Ibid. 



 

5 

 

 

 

kedelai.
10

 Kehadiran BUMDes bersama Leles sangat menguntungkan bagi desa-

desa di kecamatan Leles, karena bidang usaha utama yang ditekuni ialah 

penyediaan jasa katering bagi pegawai pabrik, dalam hal ini BUMDes bersama 

Leles bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai peneydia pangan bagi 5000 dari 

jumlah 7000 pekerja pabrik.
11

 Berkembangnya BUMDes Bersama Leles 

mendapatkan banyak tawaran kerjasama yang diajukan oleh berbagai pihak, 

namun BUMDes bersama Leles menolak karena menilai kerjasama yang 

ditawarkan tidak banyak menguntungan bagi masyarakatnya.
12

Perkembangan 

yang pesat pada BUMDes Bersama Leles dan mencapai melebihi perencanaan 

awal, membuat daya tarik untuk dijadikan objek penelitian. 

 BUMADes kecamatan Leles ini menarik untuk dijadikan topik dalam 

perannya yang mampu memberdayakan desa desa, karena Pertama Pendirian 

badan usaha ini merupakan kerjasama antara Desa se-Kecamatan. Badan usaha 

milik desa yang terdapat banyak desa sebagai pioneer, bergerak pada bidang 

penyedian jasa katering
13

. Tidak hanya jasa katering BUMDes ini juga mempunyai 

usaha lainnya, seperti air mineral kemasan bagi kesehatan.
14

 

 Kedua, BUMDes bersama Leles mendapat perhatian yang cukup baik dari 

pemerintah. Hal ini terbukti dari 12 desa yang menjadi pioneer dalam memajukan 

unit usaha dibidang pengelolaan air bersih, tentunya memeiliki kerjasama yang 

baik dalam mengelola BUMDes. Kerjasama yang berjalan baik dibuktikan  

                                                 
10

Ibid. 
11

Ibid. 
12

Ibid. 
13

Majalah ayo ke desa edisi vii tahun 2016. Hlm 19 
14

Ibid. Hlm 19  
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pernyataan menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

(PDTT) ,  

“BUMdes Bersama Leles ini sudah tepat penyaluran dan 

pemanfaatannya, selayaknya di jadikan contoh, dan akan dijadikan tempat 

pelatihan BUMdes-bumdes seIndonesia dan juga Mars BUMdes Bersama 

ini akan di usulkan kepada presiden menjadi Mars BUMdes Nasional, 

ucap Menteri Eko di hadapan Bupati Garut Rudy Gunawan dan para 

Kepala Desa se-Kecamatan Leles dan lainnya”. 

Selain mendapatkan pujian Kementrian Desa, BUMDes bersama Leles  juga 

dijadikan Pilot Project bagi desa di Jawa Barat.  

 Ketiga,sejak didirakannya pada tahun 2014, BUMDes bersama Leles telah 

mengalami perkembangan yang pesat. Dengan modal awal hanya dua juta rupiah, 

saat ini BUMDes Leles dapat menghasilkan keuntungan hingga tiga ratus juta 

rupiah perbulannya
15

. Keberhasilan yang didapaat oleh BUMdes Leles jauh 

melampaui target yang telah direncanakan sebelumnya, hingga BUMDes Leles 

dapat semakin berkembanga dalam menciptakan jenis usaha baru.  

 Penelitian mengenai BUMDes bersama danar ini, menemukan temuan 

baru. Yang baru dalam penelitian ini, ditemukannya BUMDes dengan modal 

pembiayaan yang bersuber dari pendanaan pribadi. Mengacu pada undang-undang 

mengenai desa, sumber pembiayaan modal bumdes berasal dari, Penapatan Asli 

Desa (PAD), Dana Hibah, dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari 

Negara. Praktik ini ditemukan pada BUMDes bersama Danar, dimana modal 

                                                 
15

Wawancara peneliti bersama manajer oprasional BUMDes Leles bapak suprayogi, pada tanggal 

3 mei 2017, pukul 10.00 



 

7 

 

 

 

pertama berasal ari dana urunan 12 kepala desa yang berada pada kecamatan 

Leles. Setiap kepala desa menyodorkan dana sejumlah lima juta rupiah. Dana 

yang berasal dari setiap kepala desa tersebut, kemudian dijadikan sebagai saham 

BUMDes milik masing-masing kepala desa. setiap bulannya, kepala desa 

mendapatkan gaji sejumlah dua juta rupiah atas saham awal yang disalurkan bagi 

BUMDes. Praktik seperti ini, menjadi temuan baru, dan idak menutup 

kemungkinan akan terjadi pada BUMDes lainnya. Sehingga temuan baru dalam 

penelitia ini mengenai BUMDes, akan membuka realita baru dilapangan.  

 Mengacu pada alasan di atas, tema yang diangkat oleh peneliti diharapkan 

mampu menemukan kajian baru dalam penglolaan BUMDes. Dimana 

keberhasilan yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes Tri Tunggal Sejahtra, 

membuktikan pengelolaan lembaga desa yang baik. Menginngat kembali status 

kepemilikan BUMDes oleh tiga desa. Hasil dari kerjasama antar desa dalam 

mendirikan BUMDes mengindikasikan bahwa tata kelola BUMDes oleh ketiga 

desa berjalan dengan baik. Melalui penelitian ini, tata cara pengelolaan BUMDes 

Tri Tunggal Sejahtera mencoba untuk ditelusuri. Melihat BUMDes Tri Tunggal 

Sejahtera sebagai lembaga desa, kemudian pendiriannya yang diprakarsai oleh 

tiga desa membuat daya tarik dalam tata kelola BUMDes. 

 Kemudian gagasan utama yang melatarbelakangi tajuk permasalahan 

dalam penelitian ini adalah berawal dari pengamatan peneliti terhadap pola 

hubungan pengelolaan BUMDes yang belum banyak ditemui pada beberapa kasus 

engelolaan BUMDes secara khusus. Tema mengenai tata kelola BUMADes ini 

dianggap menarik karena. Pertama,kepemilikan bumdes dimiliki oleh leih dari 
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satu desa. Temuan ini semula BUMDes yang hanya dimiliki oleh satu desa, 

kemudian seiring berjalanya waktu ditemukan bahwa BUMDes dapat dikelola 

oleh lebih dari satu desa. Fenomena ini merujuk pada bahasan serta bahasan 

dalam penelitian ini, yang memfokuskan pada tata kelola terhadap badan usaha 

desa. Istilah BUMDes kemudian bermetamorfosa menjadi Badan Usaha Milik 

Antar Desa (BUMADes), yang menunjukan adanya badan usaha pada skala 

lokal/desa namun dimiliki atau dirikan atas kerjasama antar desa.   

 Kedua,terdapat interaksi yang baik dijalankan oleh individu terhadap 

lembaga, sehingga BUMDes dapat berkembang pesat melebihi target. 

Ketiga,terdapat relasi antar aktor desa khsususnya kepala desa sebagai pemegang 

kewenangan dalam kerjasama desa, juga akan terdapat aktor utama yang 

menggerakkan dan memprakarsai BUMDes bersama Leles hingga berkembang 

pesat seperti saat ni.Keempat, pengaruh faktor-faktor apa saja diluar lembaga 

yang memberikan manfaat bagi BUMDes hingga berkembang pesat, dan mampu 

memberdayakan seluruh potensi desa-desa yang berada pada kecamatan Leles. 

 Pembahaan mengenai tata kelola BUMDes dalam penelitian ini 

menggunakan konsep good corporate governance, terfokus pada tata kelola 

bumdes. Good corporate governance digunakan karena merupakan pendekatan 

kelembagan yang mampu serta lengkap dalam mengupas BUMADes.Pertama, 

bumdes sebagai sebuah lembaga desa yang didirkan tentunya memiliki akr sejarah 

yang kuat awal mula bumdes tersebut berdiri. Kedua, dalam kasus bumdes 

bersama Leles, akan membentuk pola interaksi anatar lemabagadan individu atau 

sebaliknya yang saling mempengaruhi. Ketiga, kekputusan-keputusan yang dibuat 
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leh lemabaga khususnya bumdes Leles ini akan memiliki pengaruh bagi 

keberlangsungan bumdes dikemudian hari atau dimasa yang akan datang.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjabaran diatas mengenai pengelolaan badan usaha 

bersama desa, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yaitu:Bagaimana tata 

kelola Badan Usahan Milik Antar Desa Leles di Kecamatan Leles? 

1.3 Tujuan 

 Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui tata kelola Badan Usaha Milik Antar Desa di Kecamatan 

Leles. 

1.4 Manfaat 

 Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

b. Dapat Mengetahui tata kelola Badan Usaha Milik Antar Desa. 

a. Bagi Mahasiswa, penelitian ini tentunya dapat menjadi referensi dalam 

penelitian  mengenai tata kelola Badan Usaha Milik Desa. 

b. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini sebagai referensi tinjauan sebelum 

dilakukannya penelitian dan sebagai acuan dasar penelitin berikutnya 

mengenai tata kelola BUMDes. 
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BAB II 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 Pada Bab ini penulis akan memaparkan perihal tinjauan pustaka yang 

digunakan dalam penelitian mengenai tata keloal BUMDes. Pertama, akan 

membahas menganai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

terkait tema tata keloal lembaga, khususnya Badan Usaha Milik Antar Desa. 

Penelitian sebelumnya dijadikan sebagai rujukan dan referensi peneliti mengenai 

kesamaan jenis penelitian guna menelaah serta pembanding dari hasil penelitian 

lain. Kemudian pada bagian kedua, penulis akan memeparkan pendekatan 

konseptual yang digunakan sebagai acuan serta batasan dalam melakukan 

penelitian. Penelitian ini menggunakan konsep Good Corporate Governance 

(gcg) sebagai senjata, melalaui pendekatana ini peneliti mencoba membedah 

mengenai tata kelola BUMADes.Terakhir, sebagai penutup bab, akan dibentuk 

sebuah alur pikir yang digunakan oleh peneliti. 

2.1 Studi Terdahulu 

 Pada bagian ini akan dibahas mengenai penelitian terdahulu yang 

memeiliki kesamaan terkait tema-tema mengenai tata kelola lembaga. Penelitian 

terdahulu menjadi referensi penting bagi penulis dalam melakukan penelitian 

berikutnya. Dalam  bagian ini akan dijelaskan terkait isi/judul penelitian, metode 

yang digunakan, serta kerangka teoritik dalam penelitian tersebut. Tentunya akan 

terdapat kesaaman juga perbedaan antara penelitia terdahulu dan penelitian yang 

akan dilaksanakan  ini terkait tata kelola lembaga. Penelitian terdahulu yang 
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digunakna sebagai referensi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel, sebagai 

berikut 

Tabel 1. 1Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Judul Penelitian Metode Penelitian Isi dan Teori/Konsep 

yang digunakan 

Yulia Tri Wibawati. 

2015.Kapasistas badan 

usaha milik desa dalam 

pengelolaan potensi 

desa.(studi Pada Bumdes 

Desa Bleberan Kecamatan 

Playen Kabupaten 

Gunungkidul Dalam 

Pengelolaan Potensi 

Wisata Desa) 

menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini berupaya 

menganalisa kapasitas 

organisasi 

BUMDes dengan konteks 

otonomi desa dan 

pariwisata berbasis 

masyarakat menggunakan 

teori organisasi. 

Nawang Mega Arum. 2015. 

Strategi Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Badan 

Usaha Milik Desa Tahun 

2013 

(Studi Kasus : Badan 

Usaha Milik Desa 

Karangrejek Kabupaten 

Gunungkidul) 

Paradigma Kualitatif dengan 

Metode Studi Kasus 

Pembangunan Berbasis 

Masyarakat dalam 

Alternative Development 

Theory dalam 

menganalisis startegi 

pemberdayaan 

masyarakat oleh 

BUMDEs. 

Dantika Ovi Era Tama. 

Dampak Badan Usaha 

Milik Desa (Bumdes) 

Bagi Kesejahteraan 

Masyarakat Di Desa 

Karangrejek 

Kecamatan Wonosari 

Kabupaten Gunung Kidul. 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif 

deskriptif. 

Menggunakan teori 

Pembangunan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat dalam 

menganalisis dampak 

bumdes bagi 

kesejahteraan masyarakat.  

Luqman 

Khakim.2016.Strategi 

Pengembangan Objek 

Wisata Umbul 

PonggokOleh Badan Usaha 

Milik Desa (Bumdes) Tirta 

Mandiri DesaPonggok 

Kecamatan Polanharjo 

Kabupaten Klaten 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif 

kualitatif 

Mmenggunakan teori 

kebijakan dalam 

menganalisis 

implementasi 

pengembangan BUMDes 

H. Muh. Metode kualitatif Menggunakan teori 
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Sayuti.Pelembagaan Badan 

Usaha Milik Desa 

(Bumds)Sebagai Penggerak 

Potensi Ekonomi Desa 

Dalam Upaya Pengentasan 

Kemiskinan Dikabupaten 

Donggala 

manajemen 

pemberdayaan dalm 

melihat pelembagaan 

BUMDes. 

Sumber:olahan peneliti 

 Penelitian ini memiliki kesulitan dalam mencari referensi penelitian 

mengenai tema tata kelola lembaga. Bumdes memang telah banyak dibahas, 

namun lebih meneliti dampka na terhadap masyarakat, sedangkan sangat jarang 

yang memebahas bagaimana mekanisme yang dijalankan dalam BUMADes 

tersebut hingga mencapai target berhasil. BUMADes yang merupakan lembaga 

hasil kerjasama desa, sangat jarang ditemukan penelitian mengenai 

pengelolannya. Sehingga, penelitian mengenai tata kelola BUMADes ini akan 

menjadi referensi baru megenai pengelolaan lembaga desa, terlebih terdapat 

variabel kerjasama antar desa.  

 Pembahasan yang hampir serupa mengenai tata kelola lembaga desa dapat 

dilhat pada tulisan pertama, Yulia Tri Wibawati dengan judul ―Kapasistas badan 

usaha milik desa dalam pengelolaan potensi desa.(studi Pada Bumdes Desa 

Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Dalam Pengelolaan 

Potensi Wisata Desa)”. Penelitian Tesis ini bertujuanuntuk menganalisa kapasitas 

organisasi BUMDes Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul 

dalam mengelola potensi wisata desa. Pengelolaan potensi wisata desa oleh 

BUMDes Desa Bleberan terkendala oleh kemampuan personil yang minim 

pengetahuan dan pengalaman, sarana dan prasarana terbatas.Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes mendukung terwujudnya otonomi desa 

dengan meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat.Aspek yang sudah 

terpenuhi dengan baik dalam tingkatan kapasitas organisasional antara lain 

pembagian kerja melalui sistem shift dan tupoksi yang jelas, penataan dan 

pertanggungjawaban keuangan yang baik, prosedur kerja melalui 

penyusunanAD/ART BUMDes, iklim kerja yang kondusif dan kepemimpinan 

yang  keterlibatan dalam penyelesaian masalah
16

. 

Kemudian kedua Nawang Mega Arum dengan judul ―Strategi 

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Tahun 2013 (Studi 

Kasus : Badan Usaha Milik Desa Karangrejek Kabupaten Gunungkidul)‖. 

Penelitian dalam skripsi ini membahasn mengenai Salah satu produk dari 

desentralisasi pada level desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang 

membawa semangat sebagai ruang pemberdayaan masyarakat dengan paradigma 

pembangunan yang berpusat pada rakyat. Salah satu desa yang menunjukkan 

effort pemberdayaan masyarakat dalam BUMDes yakni BUMDes Karangrejek 

yang dibentuk atas inisiasi masyarakat dan pemerintah Desa Karangrejek pasca 

implementasi peraturan perundangan tentang pembentukan BUMDes. Sebagai 

badan yang menekankan nilai ekonomi dan sosial, BUMDes Karangrejek telah 

meraih beberapa capaian seperti, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan seperti 

air serta modal usaha dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). 

                                                 
16

Yulia Tri Wibawati. 2015.Kapasistas badan usaha milik desa dalam pengelolaan potensi 

desa.(studi Pada Bumdes Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Dalam 

Pengelolaan Potensi Wisata Desa)  Tesis program studi magister administrasi publik, Fakultas 

ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015. Diunduh dari 

http://etd.repository.ugm.ac.id/ pada tanggal 19 februari 2017, pukul 09.00 WIB. 

http://etd.repository.ugm.ac.id/
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 Kemudian penelitian ini difokuskan pada bagaimana strategi 

pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Karangrejek pasca sampai tahun 

2013.Strategi BUMDes Karangrejek yang meletakkan masyarakat dalam seluruh 

proses pemberdayaan, yakni Perencanaan penyusunan keputusan (Raperdes) atau 

pembuatan program pembangunan Tahap implementasi diindikasi dengan 

partisipasi masyarakat mengisi program unit usaha, evaluasi maupun pengawasan 

dalam evaluasi laporan pertanggungjawaban. Dalam hal ini masyarakat bukan lah 

aktor tunggal, melainkan terdapat pemerintah desa sebagai fasilitator, pengurus 

BUMDes sebagai pemberi pelayanan, serta masyarakat sebagai subyek dan obyek 

pemberdayaan. Sampai saat ini ketiganya berupaya untuk berkolaborasi dalam 

mengawal setiap proses pemberdayaan, baik perencanaan implementasi (eksekusi) 

program, evaluasi maupun pengawasan. Strategi lain juga ditekankan pada 

preferensi agenda, yakni pembentukan jaringan secara vertikal; strategi melalui 

respon terhadap heterogenitas masalah dengan pelayanan unit usaha BUMDes, 

serta strategi melalui mobilisasi sumberdaya berupa modal finansial, kuantitas 

sumberdaya manusia, sumberdaya alam, kapasitas sumberdaya manusia, 

komitmen pemerintah desa,serta tingginya partisipasi masyarakat.
17

 

 Penelitian ketiga ini milik Dantika Ovi Era Tama. Dengan bahasan 

―Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di 

Desa KarangrejekKecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul”bertujuan 

                                                 
17

Nawang Mega Arum. 2015. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik 

Desa Tahun 2013 (Studi Kasus : Badan Usaha Milik Desa Karangrejek Kabupaten Gunungkidul), 

skripsi jurusan pemerintahan dan politik, fakultas imu sosial dan ilmu politik. Univeristas gadjah 

mada. Yogyakarta. 2015. Diuduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/ pada tanggal 12 februari 

2017, pukul 01.00. WIB 

http://etd.repository.ugm.ac.id/
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untuk mengetahui dampak Badan Usaha MilikDesa (BUMDES) bagi 

kesejahteraan masyarakat di Desa Karangrejek, KecamatanWonosari, Kabupaten 

Gunungkidul khususnya di bidang ekonomi, kesehatan dan pembangunan.Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDES Karangrejek telah berhasil memberi 

dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dankesejahteraan 

masyarakat meskipun unit-unit dari BUMDES belum berjalan secara keseluruhan. 

BUMDES Karangrejek juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat desa yang 

lebih terjamin. Pembangunan desa pun semakin lancar dengan adanya dana yang 

dihasilkan dari BUMDes. Selain itu adanya tingkat partisipasi masyarakat yang 

begitu tinggi membuat BUMDES Karangrejek semakin maju.
18

 

 Keempat, skripsi Luqman Khakim dengan judul ―Strategi Pengembangan 

Objek Wisata Umbul PonggokOleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tirta 

Mandiri DesaPonggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten”Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan objek wisata 

Umbul Ponggok yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta 

Mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan 

ditentukan dengan teknik purposive sampling. Data yang digunakan terdiri dari 

data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi.Dari hasil penelitian yang dapat diketahui bahwa potensi yang ada di 

Umbul Ponggok adalah sumber mata air yang terus mengalir dan sangat jernih, 

                                                 
18

Dantika Ovi Era Tama. Dengan bahasan .2013.Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi 

Kesejahteraan Masyarakat Di Desa KarangrejekKecamatan Wonosari Kabupaten Gunung 

Kidul.skripsi jurusan ilmu administrasi negara. Fakultas ilmu sosial. Universitas negri yogyakarta. 

Yogyakarta. 2013. Diunduh dari http://eprints.uny.ac.id/ pada tanggal 12 februari 2017, pada pukul 

01.00 WIB 

http://eprints.uny.ac.id/
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pemandangan bawah air yang menakjubkan, dan properti pendukung foto bawah 

air. Strategi yang dilakukan oleh BUMDes Tirta Mandiri meliputi 

memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu daya 

tarik objek wisata. Strategi memperkenalkan yang dilakukan adalah advertising 

dan sales support. Selanjutnya strategi mendayagunakan yang dilakukan adalah 

membuka investasi bagi masyarakat desa Ponggok serta selalu menjaga keamanan 

dan kebersihan Umbul Ponggok. Kemudian strategi melestarikan yang dilakukan 

adalah dengan melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi Umbul Ponggok 

serta dengan penambahan beberapa fasilitas yang ada. Strategi terakhir yaitu 

meningkatkan mutu daya tarik objek wisata yang sudah dilakukan adalah 

menambah sarana dan prasarana.Dari hasil penelitian juga diketahui faktor 

pendukung strategi pengembangan objek wisata Umbul Ponggok yaitu lokasi 

yang strategis, masyarakat yang bekerjasama, dan sumber mata air yang terus 

mengalir. Sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu terkait sumber daya baik 

itu finansial maupun sumber daya manusia dan yang kedua karena masih 

terkendala dengan aset negara.
19

 

 Terakhir, merupakana jurnal penelitian H. Muh. Sayuti mengenai 

―Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumds)Sebagai Penggerak Potensi 

Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Dikabupaten Donggala” 

Hasil kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu Model Strategis Pengentasan 

                                                 
19

Luqman Khakim.Strategi Pengembangan Objek Wisata Umbul Ponggok Oleh Badan Usaha 

Milik Desa (Bumdes) Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. 

Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. 

Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2016. Diunduh melalui http://abstrak.ta.uns.ac.id/ pada 

tanggal 13 februari 2017, pada pukul 14.00 WIB 

 

http://abstrak.ta.uns.ac.id/
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Kemiskinan melalui pendekatan kelembagaan.SKarakteristik BUMDes sebagai 

sebuah institusi di dalam memberdayakan masyarakat sebagaiman yang diatur 

dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut :Berbentuk Badan Hukum, 

Menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa, Menjadi salah satu sumber 

pendapatan Desa, Memberikan layanan pada masyarakat.
20

 

desa. 

2.2 Kerangka Konseptual 

 2.2.1 Good Coorporate Governance 

 Kemunculan God Corporate Governance sebagai sebuah kerangka 

konsep, dipengaruhi kritik atas teori-teori sebelumnya. penyebab utama ialah 

kritik atas Teori agensi, yang dianggap tidak lagi dapat menjawab realitas di 

lapangan mengenai pengelolaan perusahaan. Munculnya isu GCG ini merupakana 

ketidakpuasan para ilmuan empirik atas kinerjanya, teori agesi dianggap tidak 

mampu memebrikan kesempatan atas hak yang sama pada seluruh pemangku 

jabatannya.
21
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Jurnal ACADEMICA Fisip Untad VOL.03 No. 02 Oktober 2011 H. Muh. Sayuti mengenai 

―Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumds) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa 

Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Dikabupaten Donggala . diakses melalui 

http://jurnal.unpad.ac.id/  pada tanggal 13 februari 2017, pada pukul 02.00 WIB. 
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 Kegagalan teori agensi terletak pada fokusan bahasannya terbatas pada 

pemegang saham. Teori agensi digunakna untuk membaca pengelolaan badan 

usaha bagi keuntungan pemegang saham. Pemegang saham menyerahkan 

pengelolaan badan usaha kepada tenga-tenaga profesional demi mendpaatkan 

keuntungannya. Pengelolaan melalui tenaga profesionla ini dimaksudkan guna 

pemegang saham mendapatkna keuntungan yang maksimal dengan cost 

seminimal munkin. Dalm praktiknya teri agensi menerapkan bentuk ekonomi 

kapitalis, sehingga tidak memperhatikan persoalan selain keuntungan bagi 

pemegang saham.  

 Kehadiran konsep Good Corporate governance, juga dipengaruhi oleh 

teori lain. Selai teori agensi, shareholder value teori juga turut menjadi 

pembangkit GCG. Tidak jauh berbeda dari teori agensi, shareholder value juga 

memberikan pandangn mengenai pentingnya peningkatan nilai pemilik saham. 

Pada teori ini, interaksi perusahaan oleh pemegang saham melalui direksi. Segala 

kendali mengenai perusahaan dipegang oleh direksi dalam perusahaan, pola ini 

dilakukan agar peningkatan nilai pemiliksaham tidak terganggu oleh perhatian 

perusahaan terhadap seluruh stakeholder.
22

 

 Pada teori ini, jka perusahaa memperhatikan kepentingan seluruh 

stakeholder perusahaan, maka akan sedikit keuntungan nilai yang didapat oleh 

pemilik saham
23

. Sehingga keberdaaan direksi dalam perusahaan guna melindungi 

keuntungan nilai pemilik saham, melalui pengaturan perusahaan yang sehat. 

                                                 
22

Ibid. Hlm. 31 
23

Ibid. Hlm 31 
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Kenadati teori ini hanya memfokuskan perhatiannya pada keuntungan pemegang 

saham saja, namun dalam perkembangannya terdapat upaya menyeimbangkan 

relasi kekuasaan antar korporat dan pemangku kepentingan melalui mekanisme 

pasar modal, aktivitas ini disebut sebagaia shareholder activitism (SA). Secara 

umum (SA) ini merupakan upaya preventif dalam pengawasanterhadap 

manajemen. Shareholder activitism ini dapat dikategorikan sebagai berikut
24

, 

1. Instiutional investors, kategori ini dimaksudkan kepada para pemegang 

saham yang meemilki sumerdana berasal dari dana-dana asuransi dan 

pensiunan, pada kategori ini para pemegang saham biasanya lebih 

tertarik pada perusahaan yang telah menerapkan GCG. 

2. Indiviual investors, para perorangan yang memilki kepentingan 

meningkatkan nilai melalui penanaman saham kepada perusaaan, sama 

halnya seperti institutional investors para pelaku ini mengadopsi pada 

social responsibility investing. 

3. Interest group, kelompok dari berbagai golongan yang memiliki 

kepentingan seperti Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM), aktivis 

lingkungan, dan masyarakat adat. Kelompok ini melakukan aktifitas 

penanaman moal guna mengontrol perusahaan agar mementingkan 

perhatiannya kepada lingkungan, masarakat, dan negara. 

Pada teori ini, hal mendasar yang menjadi pertanyaan ialah benturan antara pelaku 

kegiatan. Pada pelaku instittutional investors dan individual investors dalam 

malkukan kegiatan penanam saham tentunya mengadopsi prinsip kapitalisme. 

Keuntungan yang sebebsar-besarnya dengan modal minimum, tidak dapat 

diterapkan dalam prinsip social responsibility investing yang mereka yakini. 

Sebalinya bagi para peaku interest group, mengapa ikut terlibat dalam dunia pasar 

modal, yang dalam praktiknya jelas menerapkan kapitalisme, tanpa 

memeprhatikan selain keuntungan yang besar. 

                                                 
24
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 Selnajutnya pengaruh stakeholder theory, yang merupakan kritik atas 

gagalnya shareholder valeu theory dalam memperhatikan pemangku kepentingan 

lain
25

. Teori ini mencoba memebrikan rumuan tegas dalma sebuah korporasi yang 

memberikan perhatiannya tidak hanya pemegang saham. Melalui pemikiran Kay 

dalam Bussines of Economics teori ini memperkuat kehadirannya dalam 

memrumuskan beberapa elemen penting yang perlu dilakukan agar perusahaan 

memberikan perhatiannya pada pemangku kepentingan lain.  

 Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem 

yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah 

(value added) untuk semua stakeholder.
26

Konsep dalam good corporate 

governance digunakna sebagai boundaries dalam menganalisia tata kelola 

BUMDes bersama Leles ini. BUMDes dimaknai sebagai sebuah badan atau 

lembaga yang berupaya agar mendpata nilai tambah terkhusus bagi pengelola dan 

masyarakat. Good corporate governance berupaya agar terciptanya pengelolaan 

yang baik dalam sebuah badan usaha dengan melibatkan stakeholder. 

 Good corporate governance, sebagai sebauh kerangka batas yang 

dgunakan peneliti dalam melihat permasalahan mengani BUMDes. BUMDes 

sebagai sebuah badan tentunya berorientasi pada pencapaian-pencapaian nilai 

serta keuntungan yang lebih. Pada kasus BUMDes bersama Leles, tentunya 

memeiliki target pencapaian keberhasilan sebagai sebuah badan usaha. Berdirinya 

                                                 
25

Ibid. Hlm 40 
26

Daniri Mas Ahmad, Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya di Indonesia. Ray 

Indonesia, Jakarta, 2005. 
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BUMDes bersama Leles yang merupakan kerjasaa atas dua belas desa dalam satu 

kecamatan, tentunya memeiliki berbagai tantangan dalam pengelolaannya.  

 Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari good corporate governance 

menurut Poter dalam Organizational for Economic Co-Operation and 

Development(OECD)
27

:  

1. Transparansi 

(keterbukaan informasi), yaituketerbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi 

materiil dan relevan mengenai badan usaha. 

2. Akuntabilitas 

kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ badan 

usaha sehingga pengelolaan badan usaha terlaksana secara efektif. 

Variabel akuntabiltas diperlukan guna mengatur berjalannya badan usaha 

agar dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang terkait dengan 

tata cara kerja. Pengaturan mengenai cakupan serta batasan dalam setiap 

organ yang terdapat dalam badan usaha. Serta upaya penyelesaian jika 

ditemukan permasalahn akibat adanya pembagian bidang dalam susuna 

organ perusahaan.  

3. Responsibility (pertanggungjawaban), 

kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan prinsip 

korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini 

tentunya sesuai dengan aturan yang dibuat, apakah perusahaan telah 

                                                 
27
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mampu melakukan kegitan usaha yang sesuai. Penekanan paling utama 

pada variabel ini mengenai etika dalam menjalankan usaha. Tentunya 

tanpa melanggar aturan yang telah dibuat, namun tetap memperhatikan 

seluruh pemangku kepentingan dalam sebuah badan usaha. Perusahaan 

juga bertanggungjawab atas lingkungan sosial masyarakat, maka 

masyarakat juga dijadikan salahsatu perhatian perusahaan.  

4. Independency (kemandirian), 

Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan 

kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak 

sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat.  

5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran), 

perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hakhak stakeholder 

yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang 

berlaku. Seluruh pemangku kepentingan diberikan kesempatan yang sama 

dalam segala hal yang beraitan dengan kegiatan usaha.  

  Mendalami praktik good corporate governnace, varibel yang 

menjadi pedoman berhasilnya sebuah lembaga memiliki beberapa indikator. 

Indikator-indikator yang muncul melengkapi penjelasan mengenai good corporate 

governance, tentunya diletkkan sebagia pemandu dalam melihat tata kelola 
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BUMDes bersama Leles. konsep good corporate governance dalam penjabaran 

OECD
28

,  

1. Transparansi 

a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, 

jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh 

pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 

b.  Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, 

visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, 

susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, 

kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 

beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, 

sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, 

sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian 

penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. 

c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi 

kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak 

pribadi. 

d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional 

dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. 

2. Akuntabilitas  

                                                 
28

 Pedoman umum good corporate governance di indonesia. 2006. Jakarta: knkg.  
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a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-

masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras 

dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi 

perusahaan. 

b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua 

karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, 

dan perannya dalam pelaksanaan GCG. 

c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang 

efektif dalam pengelolaan perusahaan. 

d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan 

yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem 

penghargaan dan sanksi (reward and punishment system). 

e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ 

perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan 

pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati. 

3. Responsibilitas (pertanggungjawaban) 

a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran 

dasar dan peraturan perusahaan (by-laws). 

b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain 

peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar 

perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. 
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4. Kemandirian 

a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi 

oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas 

dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh 

atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara 

obyektif. 

b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya 

sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak 

saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu 

dengan yang lain. 

5. Kesetaraan 

a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan 

untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi 

kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai 

dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. 

b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada 

pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang 

diberikan kepada perusahaan. 

c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan 

karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa 

membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. 

 Prinsip mengenani good corporate governance menjadi senjata yang 

digunakan dalam mengupas tata kelola bumdes bersama Leles. Prinsip dalam 
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konsep GCG ini akna menjadi variabel pembantu dalam melakukan pencarian 

data. Konsep ini dirasa selaras mengenai bahasan mengenai tata kelola bumdes 

bersama Leles ini. Konsep GCG membantu pendekatan yang digunakan untuk 

melihat bagaimana bumdes mampu memebrikan nilai yang berkelanjutan, 

sehingga memeliki pengaruh bagi penentuan kebijakan mengenai lembaga di 

kemudian hari. 

2.4 Alur Pikir Penelitian 

 Setelah pembahasan tentang penelitian terdahulu dan melihat konsep 

kelembagaan baru sebagai pisau analisis peneliti, kemudian pada bagian ini 

peneliti akan mencoba memaparkan tentang alur pikir penelitian ini. Berawal dari 

tema utama yang digunakan peneliti yaitu tata kelola BUMDes, sehingga yang 

menjadi pijakan konsep utama dari analisis penelitian ini yaitu konsep tata kelola 

lembaga itu sendiri. Peneliti beruhasa melihat bagaimana tata kelola BUMDes 

bekerja dalam BUMADes Bersma Leles. Hal ini bisa dilihat melalui alur berfikir 

peneliti yang dibuat untuk mempermudah pembaca juga peneliti membentuk cara 

berfikir tentang penelitian yang dilakukan. 
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Bagan 1.1 Alur Pikir Peneliti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep Good Corporate Governance : 
 

1. Transparansi 

 

2. Akuntabilitas 

 

3. Responsibilitas 

 

4. Kemandirian 

 

5. kesetaraan 

Analisa pengelolaan BUMDes, 

berkemebang melebihi target 

perencanaan. 

Faktor fator yang mempengaruhi berkembangnya BUMDes.  

BUMDes Bersama Leles 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan oleh 

peneliti. Metode merupakan kerangka atau tata cara yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi atau mengulas suatu bahasan. Penelitian ini pada dasarnya 

dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah, menganai kerjasama antar desa 

dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dalam penelitian ini, metode yang 

sesuai menjadi pilihan peneliti, karena fenomena yang akan diteliti mengenai 

interaksi sosial juga interaksi antar Desa dalam menjalin kerjasama. Disamping 

itu dengan menggunakan metode yang dipilih, pembahasan mengenai fenomena 

yang diteliti serta rumusan mengenai kerjasama Desa dalam pengelolaan 

BUMDes agar bahasan yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, dan 

alamiah. 

3.1 Jenis Penelitian 

 Metode penelitian ialah pedoman dalam melakukan sesuatu penelitian agar 

terbentuk secara sistematis dan dapat memperoleh hasil yang objektif, efektif dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara epistimologis. Menurut Bogdan dan Tailor 

dalam buku penelitian kualitatif dan desain riset, menyebutkan bahwa metode 

atau design dalam penelitian merupakan keseluruhan proses riset bermula pada 

tahap pengonsepan masalah hingga penulisan berbagai pertanyaan dalam riset, 

dan berlanjut pada teknik pengumpulan data, penafsiran, dan penulisan hasil 
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riset
29

. Metode penelitian ini berguna untuk mendapatkan data dan informasi yang 

mendukung analisa tema dalam penelitin ini.
30

 Metode yang dipilih dalam 

penlitian ini menggunakan metode kualitatif. Ciri utama riset kualitatif 

prosedurnya bergantung pada data yang berbentuk teks dan gambar, bertolak 

belakang dengan riset kuantitatif yang bergantung pada angka.
31

 

 Metode penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln dalam buku 

penelitian kualitatif dan desain riset john c creswell, dimaknai sebagai suatu 

aktivitas yang menempatkan penelitinya di dunia.Dalam riset kualitatif, peneliti 

mempunyai peran yang sangat dominan karena riset kualitatif menempatkan 

peneliti sebagai pusat kendali riset, sehingga kehadiran peneliti dalam setiap fase 

riset diperlukan.
32

 Penelitian kualititatif terdiri dari serangkaian praktik penafsiran 

material yang membuat dunia jadi terlihat, yang mencakup berbagai catatan 

lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan catatan pribadi peneliti. 

Peneliti kualitatif berupaya memaknai dan menafsirkan fenomena dalam sudut 

pandang makna-makna yang diberikan oleh masyarakat kepda peneliti
33

.  

 Peneltian kualitatif memulai atas dasar asumsi dan kerangka penafsiran 

yang mempengaruhi permasalahan mengenai tema riset. Dalam memepelajari 

permasalahan tema dalam riset, peneliti kualitatif menggunakan pendekatan yang 

mutakhir dalam penelitian, pengumpulan data dalam lingkup alamiah yang peka 

terhadap masyarakat dalam lokasi riset. Hasil dalam penlitian kulaitatif mencakup 

                                                 
29

Creswell, jhon, penelitian kualitatif dan desain riset. Pustaka pelajar. Yogyakarta:2015. Hlm. 8 
30

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2012, 

hlm. 2 
31

Jonathan Sarwono. Strategi Melakukan Riset. 2013. Yogyakarta: Andi Offset, hlm 58 
32

Ibid. Hlm 202 
33

Op.cit. hlm 58 
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berbagai suara dan partisipan, refleksivitas peneliti, deskripsi dan interpretasi 

mengenai permasalahan, dan kontribusinya dalam literatur
34

. 

 Pendekatan dalam penelitian mengenai tata kelola BUMADes ini, 

menggunakan pendekata studi kasus. Pendekeatan studi kasus merupakan 

pendketana yang berupaya mengeksplorasi kehidupan nyata, terkait tematunggal 

maupun majemuk, melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam 

melibatkan bergam sumber informasi
35

.Riset studi kasus dimulai dengan 

mengidentifikasi satu kasus yang spesifik. Kasus ini dapat berupa entitas yang 

kongkrit seperti, individu, kelompok kecil, organisasi, atau kemitraan.  

 Pemilihan metode kualitatif dalam mengupas permasalahan tata kelola 

BUMADes, digunakan karena peneliti berupaya menggali informasi secara 

mendalam oleh masyarakat desa. permasalahan tata kelola BUMADes dalam 

penelitian ini tidak terbatas pada baik dan buruknya lembaga tersebut telah 

dijalankan. Pemilihan metode kualitatif ini juga merupakan alat bantu kerangka 

teori yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan kerangka 

teoritik yang mengharuskan peneliti sedekat mungkin kepada masyarakat, karena 

upaya penafsiran permasalahan pada tema penelitian ini mencoba menggali 

melalui makna-makan yang dikemukakan dalam masyarakat. 

 Hasil penelitian kualitatif ini sendiri dapat diajdikan pedoman atau 

referensi pada penelitian berikutnya, selama penelitian tersebut memiliki 

kesamaan tema ataupun karakteristik dengan penelitian ini. Peneliti 

                                                 
34
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memperhatikan setiap proses yang ada dalam penelitian ini, baik pada tahap 

penyusun proposal, pengumpulan data, hingga tahap akhir analisis data yang 

didapatkan. Proses dalam peneltian ini sangat diperhatikan, karena penelitian 

kualitatif sangat memperhatian tahap-tahap dalam mengupas permaslaahan terkait 

tema riset, sehingga peneltian ini dapat dikatakan ilmiah.  

3.2 Lokasi Peneltian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Leles yang menaungi 

BUMADes. Kecamatan yang menjadi terget dalam penelitian ini terletak di 

Kabupaten Garut. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 

BUMADes Leles telah menjadi percontohan beberapa desa di Jawa Barat, serta 

keberhasilannya mengebangakan BUMDes melalui mekanisme kerjasama antar 

desa seKecamatan. 

3.3 Fokus Penelitian 

 Dengan mengacu pada tema, perumusan masalah dan tujuan penelitian, 

maka penelitian ini difokuskan pada tata kelola Badan Usaha Milik Antar Desa 

(BUMADes). Fokus dalam penelitian ini, mengupas mengenai tata kelola 

BUMADes melalui variabel yang digunakan pada kerangka konseptual terkait 

aktor, peraturan, faktor pendukung dan penghambat, peluang individu dan 

kelompok dalam lembaga, akar sejarah, serta keutungan bagi individu dan 

kelompok dalam mengelola lembaga. 
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3.4 Jenis Data 

 Menurut Moleong (1999), sesuai dengan sumber data yang dipilih, maka 

jenis data dalam penelitian kualitatif dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, 

tulisan, photo, dan statistik. Keterangan berupa-kata-kata atau cerita dari informan 

penelitian dijadikan sebagai data utama (data primer), sedangkan tulisan dan 

laporan statistik dari berbagai dokumen yang relevan dapat dijadikan sebagai data 

pelengkap (data sekunder)
36

.Data memiliki makna sebagai keterangan-keterangan 

atau fakta-fakta yang dikumpulkan dari suatu subyek atau bagian subyek yang 

digunakan untuk menerangkan ciri-ciri subyek yang bersangkutan.  Adapun jenis 

data yang digunakan dalam menganalisi yakni
37

 : 

a. Data primer, atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh 

langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran 

atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber 

informasi yang dicari. Data primer ini diperoleh dari orang-orang yang 

terkait langsung dengan permasalahan tanpa melalui perantara, yaitu 

diperoleh melalui hasil wawancara maupun observasi. Oleh karena itu data 

primer dalam penelitian ini peneliti lakukan melalui wawancara dan 

observasi. 

b. Data sekunder, atau data tangan kedua, adalah data yang diperoleh melalui 

pihak lain, dengan kata lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari 

subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi 

atau data data laporan yang telah tersedia.  Data sekunder biasanya 

                                                 
36

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2012 
37

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 7. 
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berwujud data dokumentasi, buku-buku ilmiah serta informasi yang 

berkaitan dengan obyek penelitian yakni terkait kelembagaan dan 

pengelolaan desa wisata berbasis potensi lokal yang dimiliki. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, 

yaitu menggunakan Observasi, Wawancara mendalam, dan Dokumentasi.  

 3.5.1 Observasi 

 Metode observasi menjadi amat penting dalam sebuah penelitian kualitatif. 

Melalui observasi itulah dikenali beberapa rupa kejadian, peristiwa, keadaan, 

tindakan yang berupa sebuah pola dari hari ke hari di tengah masyarakat. Kegiatan 

observasi tersebut tidak hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang 

terlihat, tetapi juga terhadap yang terdenganr,begitu pula sejumlah suasana yang 

dirasakan (tertangkap oleh indera perasaan)
38

. 

 3.5.2 Wawancara 

 Metode wawancara merupakan metode yang mencangkup cara yang 

dipergunakan jika sesorang ingin mendapatkan tujun tertentu dan mencoba 

mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, 

dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.
39

  Wawancara 

merupakan pola untuk mendapatkan sumber terkait informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian, dimana keakuratan informasi ini dapat dipertanggungjawabkan 

                                                 
38

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, 

hlm. 65-66 
39

Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta:Gramedia, 1991, hlm 129 
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serta tingkat validitasnya tinggi.
40

  Teknik ini dianggap sangat penting untuk 

menggali informasi yang diberikan, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

informasi secara mendalam. 

 Model  wawancara yang digunakan dalam penelitian mengenai tata kelola 

BUMADes ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara tak 

struktur ini biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi yang bukan baku 

atau informasi tunggal. Diamana hasil wawancara ini menekankan pengecualiaan, 

penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, 

pandangan para ahli serta perspektif tunggal.
41

 Jenis wawancara yang seperti 

inilah sangat berbeda dengan wawancara terstruktur pada saat bertanya dan 

memberikan respon, yaitu wawancara ini lebih bebas iramanya dalam menggali 

permasalahan pada objek penelitian.
42

 Alasan peneliti menggunakan metode 

wawancara tidak terstruktur, karena dalam meneliti tata kelola BUMDes 

membutuhkan data yang mendalam karena melibatkan peran peran masyarakat 

dalam membentuk sebuh aturan  main yang dijalankan bersama untuk mewadahi 

kepentingan bersama. 

 Setelah metode yang dijelaskan sebelumnya, dalam menetapkan 

narasumber objek wawancara peneliti menggunakan teknik penelitian penentuan 

narasumber bertujuan atau menggunakan teknikpurposive. Teknik penentuan 

narasumber pada wawancara ini dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Teknik 

                                                 
40

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm 

186. 
41

Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta:Gramedia, 1991. Hlm 190 
42
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purposivedapat dikatakan dengan menunjuk narasumber secara khusus karena 

peneliti memilih narasumber yang dirasa mampu memberikan informasi terkait 

tema penelitian. 

Tabel 1. 2 Rencana Daftar Informan Penelitian 

NO Informan Jabatan 

1. H. Asep Basir Ketua komisaris BUMDes  

2. Haris Barja Hadiman, S. Hum Direktur BUMDes  

3. Suprayogi Purnomo Wakil Direktur BUMDes 

4. Diki Mauludin Sekretaris BUMDes 

5. Ihsan Ahmad Maulana Koor.oprsional 

6. Zajuli W Atmaja Koor. Unit Usaha 

7. Dewi Kurnia, S.Par. Manajer BUMDes 

Sumber: Olah data Penulis, 2017 

 3.5.3 Dokumentasi 

 Dokumen adalah mangacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, 

film, memo, surat, diary, rekaman khusus klinis dan sejenisnya yang dapat 

digunakan sebagai informasi suplemen sebagai kajian kasus yang sumber data 

utamanya adalah observasi.
43

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang 

dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut subjek 

melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat 

langsung oleh subjek yang bersangkutan.
44

 Melalui dokumentasi selain melalui 

foto bukti ataupun catatan suara peneliti, pengumpulan data penelitian tata kelola 
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Husaini Usman dan Purnomo, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 2006. Hlm 

179 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2012 hlm 
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BUMDes dapat melihat melalui data yang terlampir dalam BUMDes, seperti 

dokumen-dokumen penting, surat keputusan, peraturan desa, dan data data 

kecamatan maupun desa.  

3.6 Teknik Analisis Data 

 Analisis adalah pengelompokan, membuat suatu urutan, memanipulasi, 

serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca.
45

Analisis data yang 

dilakukan melalui penjabaran melalui varibael dalam kerangka teoritik yang 

digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Huberman dan Miles mengajukan 

metode analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. Analisis data tidak 

bersifat off-the-self (mengikti apa yang sudah ada) tetapi, analisis ini 

dikembangkan, direvisi, dan ―dikoreografi (Huberman & Miles, 1994).
46

 Model 

interaktif ini terdiri dari reduksi data, pengumpulan data, penarikan kesimpulan.  

Bagan 1. 2Teknik Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

Sumber:  Agus Salim, Teori &  Paradigma Penelitian Sosial, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006 

 Dalam tulisan agus salim, hubermen and milesmembagi teknik analisis 

data interaktif menjadi beberapa tahapan, seperti yang telah tergambar pada bagan 

1.1.Pada tahapan awal  reduksi data peneliti akan  memilah  data pokok, fokus 

pada hal-hal yang terpenting, mengelompokan data sesuai dengan tema, membuat 

ringkasan yang kemudian dianalisis sehingga terbentuk  pola-pola tertentu. Pada 
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Moh Nazir, Metode Penelitian, 2014, Bogor:Ghalia Indonesia, hlm 315 
46

Creswell, jhon, penelitian kualitatif dan desain riset. Pustaka pelajar. Yogyakarta:2015. Hlm 254 
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tahapan ini akan dilakukan  penyeragaman data hasil proses wawancara maupun 

dokumentasi.  

 Tahap berikutnyaproses penyajian data. Proses pada tahapan ini akan 

dilakukan pendeskripsian informasi data yang diperolah dan memungkinkan 

sesuai terkait peneltiian agar dapat dilakukannya penarikan kesimpulan.
47

 Pada 

tahapan ini perolehan data kemudian dikumpulkan dan data tersebt ditafsirkan 

oleh peneliti. Pada metode kulaitaif penafsiran data tersebut biasanya dipaparkan 

melalui narasi. 

 Tahapan akhir berupa penarikan kesimpulan atas data yang telah diperoleh 

peneliti. Pada tahap penarikan kesimpulan (conclusion drawing), keseluruhan 

proses dari permulaan pengumpulan data, periset kualitatif mencari makna dari 

setiap gejala yang diperolehnya di lapangan, mencatat keteraturan atau pola 

penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur  kausalitas dan proposisi.
48

 

Penarikan kesimpulan dan veriikasi melalui gambaran data yang diperoleh dan 

telah membentuk pola hubungan pada kasus penelitian. Hubungan antara teroiti di 

analisa guna mendapatkan gambaran mengani tata kelola BUMADes, sehingga 

peneliti dapat menjawab rumusan permasalahan dan menemukan temuan baru.  

3.7 Sistematika Penulisan 

 Pada bagian ini penulis akan memaparkan tentang bagian-bagain yang 

terdapat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan disajikan sebanyak enam 

bab. Penjelasan tentang isi masing-masing bab akan dijelaskan berikut ini: 

                                                 
47

Agus Salim, Teori &  Paradigma Penelitian Sosial, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006, hlm 22 
48

Ibid, hlm 25 
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Bab I : Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian ini. Bab yang di berjudul 

pendahuluan ini juga sebagai pengantar atas permasalahan yang menarik untuk 

mengangkat penelitian ini 

Bab II: Untuk bab II di beri judul Landasan Teori. Sebenarnya tidak hanya pisau 

analisis yang digunakan penulis dalam melihat tata kelola BUMADes saja yang 

akan dibahas, namun pada bab ini juga membahas tentang studi terdahulu yang 

memiliki kesamaan maupun perbedaan tentang tema penelitian yang diangkat. 

Dan terakhir pada bab ini juga memaparkan tentang alur pikir yang dijadikan 

kerangka berfikir penelitian 

Bab III: Kemudian pada bab III yang berjudul metode penelitian berisi tentang 

metode maupun teknik yang digunakan dalam penelitian. Dimana pada bagian ini 

pembahasan ini mencangkup tentang jenis penelitian yang digunakan, fokus dan 

lokasidari penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data penelitian, 

teknik analisa data dan juga sistematika penulisan sebagai rancangan penulisan 

kedepannya 

Bab IV:  Pada bab IV penulis akan menjelaskan  tentang profil lembaga, yaitu 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama Leles.  

Bab V: Bab ini merupakan bab inti dari pembahasan peneliti. Dengan judul bab 

tata kelola Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes)  akan menjawab rumusan 

masalah pada bab ini yaitu pemaparan tentang ketata kelolaan  lembaga 

BUMADes di Kecamatan Leles, serta proses-proses. Pada bab ini juga peneliti 
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memaparkan temuan berdasarkan pisau teori analisis yang sudah dijelaskan pada 

bab II sebagai acuan penulisan.  

Bab VI:  Bab bab ini peneliti akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian. 

Peneliti juga memberikan rekomendasi kritik dan saran yang berkaitan dengan 

tema penelitian ini. Selanjutnya peneliti juga akan memaparkan bentuk tanggapan 

peneliti terhadap berbagai temuan yang telah dijelaskan pada bagian pembahasan. 
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BAB IV 

BADAN USAHA DESA BERSAMA KECAMATAN LELES 

4.1  Gambaran Umum BUMDes Bersama Leles 

 BUMDes Bersama Leles terbentuk pada tanggal 12 September 2014 atas 

kesepakatan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Leles Kabupaten Garut. 

BUMDes Danar ini membawahi selururh BUMDes yang ada di desa-desa 

Kecamatan Leles. Berdirinya BUMDes bersama Leles ni berkat inisiasi Kepala 

Desa Sukarame, yaitu Bapak H Asep Basir sebagai inisiator dan inovator utama 

BUMDes bersama danar Garut. Bapak H Asep Basri sebagai sosok seorang 

pengusaaha berupaya mendirikan badan usaha bagi desanya, kemudian meluas 

hingga membentuk BUMDes Bersama se-Kecamatan. Sebagai seorang 

penggagas, beliau juga turut aktif membangun dan memberdayakan masyarakat di 

Kab. Garut, beliau sering sekali diundang sebagai pembicara dan motivator oleh 

berbagai desa di Kab. Garut sebagai narasumber bagi keberhasilan BUMDes. 

 Mengapa BUMDes Danar Garut? Keberhasilan BUMDes dalam 

mengelola serta keberhasilannya memberdayakan masyrakat Kecamatan Leles, 

menjadi dasar utama. Alasan yang lebih jauh, BUMDesa Danar Garut ini juga 

ditunjuk sebagai pilot project nasional oleh Menteri Desa Bapak Eko. Bumdes 

Danar Garut ini juga merupakan penggagas dan pemilik hak paten utama pada 

Mars BUMDes Nasional.
49

 Selain Mars BUMDes, hak paten yang dimiliki oleh 

                                                 
49

Wawancara dengan Bapak Asep Bashir selaku Ketua Komisaris BUMDes bersama, pada tanggal  

3 Juni  2017 pukul 10.53 WIB. 
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BUMDes Danar ini diantaranya gagasan serta istilah ―Bumdes Mart‖ dan ―Desa’s 

mart‖.
50

 Hal berikutnya yang menjadi menarik, semenjak pendiriannya hingga 

berkembang pesat pada saat ini BUMDes Danar Garut tidak pernah mendapatkan 

bantuan sepeserpun melalui Kementerian Desa. Modal usaha pada tahap awal 

pendirian BUMDes Berjumlah 60 juta rupiah yang bersumber dari dana pribadi 

para kepala desa yang menjadi komisaris BUMDesa Danar, jumlah tersebut 

didapatkan dari dana urunan sejumlah 5 juta rupiah setiap masing-masing kepala 

desa.
51

 

 Pendirian BUMDes tentunya tidak selalu diwarnai dengan kesuksesan, 

tentunya terdapat permaslahan ibarat dua bilah mata uang koin. BUMDes Danar 

Garut tetunya terdapat beberapa permaslahan, hingga membuat keadaan BUMDes 

menjadi berputar terbalik pada masa berjalannya. Permasalahan yang di hadapi 

oleh BUMDes Dabar Garut ini, ditemukan oknum yang menyalahgunakan 

wewenang hingga merugikan BUMDes.
52

 Terdapat oknum yang 

menyalahgunakan wewenangnya melalui praktik Korupsi, modus yang dilakukan 

dengan meminjam uang ke beberapa pihak atas nama BUMDes dengan dalih 

berupa pengadaan barang dan jasa, namun tidak dibayarkan melainkan digunakan 

sebagai kepentingan pribadi.
53

 Semenjak mencuatnya kasus tersebut keadaan 

BUMDes Danar Garut menjadi goyah dan terjadi colaps, sehingga membuat 

beberapa pegawai resign dan pendapatan yang diperoleh BUMDes digunakan 
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Wawancara dengan Bapak Asep Bashir selaku Ketua Komisaris BUMDes bersama, pada 
 tanggal  3 Juni  2017 pukul 10.53 WIB. 
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untuk menutupi hutang-hutang tersebut. Selama masa keterpurukan tersebut, tetap 

masih terdapat beberapa pegawai yang masih semangat membangun kembali 

BUMDEs hingga saat ini keadan telah mulai pada tahap pemulihan.  

Gambar 1. 1 Logo bumdes Bersama “danar” Garut 

 

Sumber: AD/ART BUMDes Danar Garut 

 Berdasarkan semangat membantu perkonomian masyarakat, pada saat ini 

Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Bersama Leles sudah melakukan beberapa 

kegiatan diantaranya, Bazzar Sembako Murah yang dilaksanakan di seluruh Desa 

se-Kecamatan Leles Kabupaten Garut, serta melakukan kegiatan kerjasama 

dengan beberapa Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) di luar Kecamatan Leles. 

Pada saat ini juga BUMDes Bersama Leles telah menjadi percontohan untuk 

beberapa BUMDes di Jawa Barat. Selain kerjasama dengan beberapa Badan 

Usaha Milik Desa ( BUMDes ) lain, BUMDes Bersama Leles juga bekerjasama 

dengan PT. Changsin Reksa Jaya yang berada diwilayah Kecamatan Leles dalam 

Pengadaan Barang dan Jasa Catering. 
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 Tujuan didirikannya BUMDes Bersama Leles ini, secara umum guna 

meningkatkan pendapatan Asli Desa (PAD), berperan dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi desa, memeperluas pemerataan pembangunan dan hasil-

hasilnya, termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan 

kerja. Pendirian BUMDes Bersama Leles, dimaksudkan untuk mendirikan badan 

usaha yang sesuai dengan kondisi dan bidang dalam masyarakat desa, serta 

kewenangan desa.    

4.2 Unit Usaha BUMDes 

 Unit usaha yang terdapat pada bumdes bersama Leles diantaranya 

peratama, bidang pengadaan barang dan jasa catering. Bumdes bersama Leles 

bekerjasama dengan PT Cangsin Reksa Jaya sebagai penyalur konsumsi pangan  

Gambar 1. 2Bahan Baku Catering 

 

Sumber: dokumentasi peneliti 

bagi para pekerja perusahaan. Tercatat tedapat 7000 jiwa yang menjadi 

pegawaipabrik tersebut, BUMDes bersama Leles mangampu konsumsi bagi 5000 
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pekerja.
54

 Unit usaha inilah yang saat ini menjadi tulang punggung utama 

BUMDes Danar Garut, karena dalam pelaksanaannya masyarakat desa se-

kecamatan benar benar terlibat. Unit usaha pengadaan jasa catering bagi para 

pekerja pabrik tentunya – 

Tabel 1. 3 jenis usaha BUMDes Danar 

No Unit Usaha Keterangan 

1. General Supplier Bahan 

Baku Catering 

Masih Berjalan 

2. Air Minum Kesahatan 

Hexagonal 

Berhenti Sementara 

3. Bazaar Sembako Murah Masih Berjalan 

Sumber: data olahan peneliti. 

melibatkan desa yang tergabung dalam bumdes bersama Leles. Keterlibatan desa-

desa yang tergabung dalam bumdes, melalui mekanisme pengadaan barang 

mentah yang akan diolah menjadi makanan. Potensi yang dimiliki setiap desa 

dikumpulkan dan dikumpulkan oleh pihak bumdes dan dikirimkan guna diolah 

oleh kantin bagi para pekerja pabrik. Pada unit usaha ini saja, total Invoice 

pendapatan BUMDes per bulannya mamapu menyentuh angka 1.4 M.
55

Pengadaan 

jasa catering merupakan unit usaha yang berkembang dan menjadi fokus utama 

bumdes bersama Leles saat ini. 

                                                 
54

Wawancara dengan Bapak Haris Barja selaku Direktur BUMDes bersama, pada tanggal  5 

 Juni  2017 pukul 18.51 WIB. 
55
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 BUMDes Danar Garut dalam menyuplai bahan mentah bagi PT. Changsin 

Reksa Jaya bekerjsama dengan PT Biduri.
56

 Berdasarkan UU desa dan 

Permendesa mengenai bumdes, bumdes tidak dapat bekerjasama dengan PT 

terkecuali melalui kerjasama dengan menunjuk pihak ketiga, dalam kasus 

BUMDes Danar Garut bekerjasama dengan PT. BIDURI. Kerjasama yang 

dilakukan oleh pihak BUMDes melalui PT. BIDURI juga sebagai penyedia tenaga 

keamanan dan tenaga kebersihan bagi PT. Changsin Reksa Jaya. BUMDes danar 

sebagai penyedia jasa bagi PT. Changsin tidak semabarang menempatkan sumber 

daya manusia, bumdes danar menempatkan para preman sebagai pekerja kemanan 

salahsatunya, sehingga bentuk penberdayaan yang dilakukan BUMDes Danar 

diperuntukan bagi semua kalangan secara merata.  

Unit usaha kedua, pengelohana air minum kesehatan, unit usaha 

berikutnya iyalah pengolahan air minum hexagonal, unit usaha ini sedang 

terhambat dikarenakan membutuhkan modal yang besar untuk memproduksi 

kemasan air. Mesin penyuling air agar menjadi produk kesehatan sebenarnya 

sudah tersedia dan dapat dijalankan kapanpun permasalahan modal diperuntukkan 

bagi pembelian mesin pembuat kemasan dan cup bagi produk air hexagonal ini. 

 

 

 

 

                                                 
56

Ibid. 
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Gambar 1. 3 Air Minum Kemasan BUMDes 

 

Sumber: dokumentasi peneliti  

 Permintaan penyediaan terhadap air hexagonal oleh perusahaan-

perusahaan di Kabupaten Garut sebenarnya sangatlah tinggi, namun keterbatasan 

modal menjadi penghambat untuk saat ini. Air kemasan yang dikeluarkan oleh 

BUMDes Bersama Danar Garut ini telah diuji khasiatnya disandingkan dengan 

produk air kemasan bermerek AQUA, dan hasilnya produk kemasan BUMDes ini 

lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan produk AQUA.
57

 Pada segi harga 

yang di banderol pun, produk BUMDes dengan kualitas yang lebih baik, mampu 

memangkas harga hingga setengah dari produk air kemasan di pasaran. 

Ketiga unit usaha bazaar, unit usaha ini dilakukan oleh bumdes bersama Leles 

guna mendatangkan barang-barang pokok berdaya jual rendah dengan kulaitas 

yang layak. Bazaar dilakukan guna membantu masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan hidup, dan memangkas permainan harga yang tinggi oleh tegkulak. 

BUMDes Leles sebagai penyedia bazaar dan mendatangkan kebuthan-kebutuhan 

pokok bagi masyarakat dengan harga yang lebih murah.  

                                                 
57

Wawancara dengan Bapak Diki selaku Kepala Bidang Administrasi BUMDes bersama, pada 

tanggal  3 Juni  2017 pukul 13.17 WIB 
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Gambar 1. 4 Kegiatan Bazar Sembako Murah 

 

Sumber: dokumentasi BUMDes Danar 

 Inovasi yang terus diberikan oleh BUMDes Leles terkait unit usaha, tidak 

terbatas pada yang telah disebutkan sebelumnya. Gagasan gagasan lain saat ini 

sedang di rintis oleh BUMDes Danar Garut, diantaranya pembentukan lembaga 

pengawasan dan pengelolaan BUMDesa (LP2 BUMDes) yang bergerak dibidang 

pelatihan pelatihan bagi desa-desa lain yang membutuhkan pemahaman mengenai 

BUMDEs diluar kecamatan Leles. Berikutnya BUMDEs Danar Garut saat ini 

sedang mendirkan yayasan bagi para peternak domba Garut dibawah naungan 

bumdes.  

4.3Anggota BUMDesa Danar Garut 

 Secara keseluruhan jumlah Desa yang menjadi anggota BUMDes Danar 

berjumlah 12 Desa. hal tersebut sesuai jumlah desa yang terdapat di Kecamatan 

Leles, namun tidak semua aktif dalam keanggotannya pada BUMDes Danar. 

Terdapat 11 desa saja yang aktif dalam BUMDes Danar, 1 desa yang belum aktif 

tersebut terhalang karena baru saja selesai melaksanakan pergantian kepala desa 
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yang sebelunya diampu oleh Pejabat Sementara.
58

 Desa yang tergabung dalam 

BUMDes Danar pun tidak semuanya memiliki BUMDes di masing-masing desa. 

tercatat hanya beberapa desa saja yang memeiliki BUMDes, namun teteap ikut 

terlibat aktif dalam BUMDes Danar.  

Tabel 1. 4  anggota BUMDEs Danar 

 

Sumber: data olahan peneliti 

 

4.4 Struktur Pengelola BUMDes Danar Garut 

 Pengelola BUMDes Bersama Leles terdiri dari 12 komisaris yang diisi 

oleh setiap kepala desa yang berada pada Kecamatan Leles dan diketuai oleh 

Bapak H Asep Basir sebagai komisaris BUMDes, 

Tabel 1. 5  komisaeis BUMDes Danar 

NO Nama Jabatan 

1. H. Asep Basir Komisaris Bumdes Sukarame 

2. Drs. Hernawan Komisaris Bumdes Haruman 

3. H. Tatan Tanurudin F Komisaris Bumdes Leles 

4. Asep Rahmat Komisaris Bumdes Margaluyu 

5. Asep Nandang Komisaris Bumdes Cangkuang 

                                                 
58

Wawancara dengan Bapak Haris Barja selaku Direktur BUMDes bersama, pada tanggal  5  Juni  

2017 pukul 18.51 WIB. 

No Nama Desa  BUMDes  

1. Desa Cangkuang BUMDes  Cangkuang  

2. Desa Ciburial BUMDes Ciburial  

3. Desa Cipancar BUMDes Pancar 

4. Desa Dano BUMDEs Dano 

5. Desa Haruman BUMDEs Haruman 

6. Desa Jangkurang BUMDes Jangkurang 

7. Desa Kandang Mukti BUMDes Kandangmukti 

8. Desa Leles BUMDes Leles 

9. Desa Lembang BUMDes Lembang 

10. Desa Margaluyu BUMDes Saluyu 

11. Desa Salamnunggal BUMDes Salamnunggal 

12. Desa Sukarame BUMDes Sukarame 
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6. Endang Koswara Komisaris BumdesSalamnunggal 

7. Edje Supriatna Komisaris Bumdes Ciburial 

8. Engkuy Suherman Komisaris Bumdes Kandang Mukti 

9. Cecep Jaya Koswara Komisaris Bumdes Cipancar 

10. Rahmat Komisaris Bumdes Lembang 

11. Ato Komisaris Bumdes Jangkurang 

12. Asep Tatang S, SH Komisaris BumdesDano 

Sumber: data olahan peneliti 

 

Bumdes bersama Leles ini diketuai oleh Bapak Haris sebagai direksi utama, dan 

dibantu oleh wakil direksinya Bapak Suprayogi.
59

 

 Jabatan skeretaris BUMDes diampu oleh Yudi Kusnadi, dengan bendahara 

oleh Daniawati.
60

 Unit usaha bumdes sementara masih dipegang oleh akang 

Ikhsan, bertugas mengontrol dan mengawasi jalannya unit-unit usaha yang ada 

pada bumdes bersama Leles, dan dibantu dengan kedua asisten yaitu akang ilyas. 

Pengelola bumdes bersama danar Garut pada saat ini memilki beberapa kendala, 

diantaranya kekurangan pegawai dikarenakan banyaknya beberapa pegawai yang 

melakukan resign. 

Tabel 1. 6 pengurus BUMDes Danar 

Nama Jabatan 

Haris Barja Hadiman ,S.Hum. Direktur 

Suprayogi Purnomo, S.E. Wakil Direktur 

Dewi Kurnia, S.Par. Manajer 

Daniawati Bendahara 

Yudi Kusnandi Sekretaris 

Diki Mauludin IT dan Multimedia 

Zazuli W Atmaja Koor. Unit Usaha 

Ikhsan A Maulana Koor. Oprasional 

Ilyas Nurjaman Asist. Koor Unit Usaha 

Adam Aprijal Asist Koor Oprasional 

                                                 
59

Wawancara dengan Bapak Ihsan selaku Ketua Koor Unit Usaha BUMDes bersama, pada tanggal  

4 Juni  2017 pukul 13.53 WIB. 
60

Ibid. 
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Risman Asist Koor Oprasional 

Sumber: data olahan peneliti 

Segala pemenuhan kebutuah oleh BUMDes desa ditopang oleh akang ikhsan 

maulana sebagai koordinator Oprasional. Pemenuhan kebutuhan bagi 

keberlangsungan bumdes, dikomunikasikan oleh pihak komisaris melalui  

koordinaor oprasional.  

 Pada hierarki atau struktur kepengurusan bumdes danar, posisi komisaris 

berada pada level top manajemen, karena komisaris memeliki fungsi sebagai 

pengawas utama bumdes. Pengurus inti pada bumdes diketuai oleh seorang 

direksi yang dibantu oleh wakil direksi. Sebagai kepanjangan tangan serta 

pemegang administrasi bumdes, maka terdapat sekretaris, yang memilki 

wewenang mengeluarkan keputusan yang telah diinstruksikan oleh direktur. Pada 

level yang setara sekretaris terdapa bendahara yang memeliki kuasa dalam 

mengatur keungan kepengurusn bumdes. Pada level pelaksanaan ditangguhkan 

kepada koordinator Unit Usahadan Koordinator Oprasional yang maisng-masing 

bidang dibantu oleh staff.  
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Bagan 1. 3 Struktur Pengurus BUMDes Danar 

 

Sumber: Data BUMDes Danar 2016 

4.5 Visi Dan Misi 

 4.5.1 VISI BUMDes Bersama Leles. 

 BUMDes danar dalam menjalankan usaha, berpegang aturan serta capaian-

capain yang ingin diraih. Berdirinya bumdes danar, merupakana upyaa yang 

dilakukan guna  meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kecamatan 

Leles.sehingga bumdes danar memiliki visi,  

Meningkatkan pendapatan asli desa, Berperan dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi desa,  Memper luas pemerataan pembangunan dan 

hasil-hasilnya 
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 4.5.2 MISI BUMDes Bersama Leles. 

 Melalui kehadiran bumdes danar, target yang ingi diraih tertuang pada 

misi bumdes, dalam AD/ART Bumdes tertera bahwa misi yang diembang oleh 

bumdes danar ialah,  

 1. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat. 

 2. Menggerakan Perekonomian Rakyat. 

 3. Memberikan Kontrobusi Pendapatan Desa Masing-masing Pendiri 

 Bumdes Bersama. 

 Misi yang dituangkan ini secara umum guna memberikan keberdayaan 

masyarakat kecamatan Leles. Kehadiran bumdes Leles diharapkan dapat 

menngantar terciptanya daya taraf hidup yang baik melalui tercukupinya ekonomi 

masyarakat. Pemberdayaan menjadi tujuan kehadirannya bumdes, bumdes 

diharapkan dapat memberikan berbagai peluang usaha serta pekerjaan bagi 

masyarakat kecamatan Leles. Bumdes Leles diharapkan juga dapat memebrikan 

pemasukan bagi dana desa, sehingga pelayanan bagi masyarakat desa tidak 

tehambat karena persoalan kekurangan anggaran. 
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BAB V 

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK ANTAR DESA 

DANAR GARUT 

 Secara detail bab ini menjawab semua rumusan masalah yang ada pada 

bab pertama, yaitu mengenai tata kelola Badan Usaha Milik Antar Desa di 

Kecamatan Leles. Tata kelola akan dianalisis menggunakan konsep Good 

Corporate Governnace,menggunakan konsep tersebut peneliti mencoba 

menganalisis hasil penelitian untuk kemudian dapat menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti. Akan dipaparkan pula faktor-faktor yang mempengaruhi 

berkembangnya Badan Usaha Milik Antar Desa Danar Garut.  

5.1 Transparansi 

 Pada pembahasan ini,transparansi diartikan sebagai keterbukaan badan 

usaha. Keterbukaan yang dimaksud merupkaan salahsatu kunci berajalannya suatu 

badan usaha yang baik. pelaksanaan proses pengambilan keputusan pada badan 

usaha khususnya bumdes sangat menjadi acuan utama.  keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi kepada anggota bumdes guna menyerap seluruh 

pendapat menyangkut keberlangsungan badan usaha.  

 5.1.1 Akses kondisi Keuangan bumdes bersama 

  Kondisi keuangan BUMDes danar dianggap sangat sensitif untuk 

diperlihatkan kepada publik secara umum. Adapun keungan bumdes-bumdes lain 

yang berada pada level desa sangat mudah dan bahkan diberikan akses bagi 

masyarakat. Berdasarkan pada peraturan bersama yang dibuat maka kewajiban 
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bagi bumdes-bumdes yang berada di desa untuk mencantumkan dan menyediakan 

papan pangumuman menegani keungan bumdes desa. dalam anggaran rumah 

tangga bumdes bersama, menjelaskan pada pasal 11 mengenai
61

, 

 “Laporan keuangan  Badan Usaha Milik Desa Bersama Danar Garut 

 wajib  dilaporkan berkala secara terbuka dan ditempatkan di papan 

 pengumuman  yang disepakati dalam musyawarah desa.” 

Bumdes danar dalam melaporkan kondisi keungan memiliki beberapa jenis 

klasifikasi seperti,Pelaksanaan Laporan meliputi62 

  a.     Laporan Insidental : Laporan yang disusun oleh  pengelola 

 untuk memperoleh data dan informasi tentang  pelaksanaan tugas 

 pada saat dibutuhkan dalam rangka  pengawasan dan pengendalian 

 pengelolaan Badan Usaha  Milik Desa Bersama Danar Garut. 

 

  b.     Laporan Berkala : Laporan rutin yang disusun untuk  memperoleh 

 data dan informasi pelaksanaan tugas secara  berkala tiap-tiap 

 bulan, tiap-tiap semester maupun tiap-tiap  tahun pengelolaan Badan 

 Usaha Milik Desa Bersama Danar  Garut berjalan. 

  

 

  c.     Laporan Pertanggungjawaban : Laporan yang disusun  oleh pengelola 

 dan pengawas sebagai bentuk pertanggung-  jawaban atas pelaksanaan 

 tugas pengelolaan Badan Usaha  Milik Desa Bersama Danar Garut 

 pada akhir masa jabatan  yang disampaikan kepada musyawarah 

 desa. 

 

 Pelaporan kondisi keuangan bumdes danar telah tercantum pada anggaran 

dasar dan anggaran rumah tangga. Pada poin-poin angaran dasar dan rumah 

tangga bumdes tertera bahwa bumdes danar bertanggungjawab untuk melaporkan 

kondisi keuangan kepada komisaris bumdes. Segala bentuk transaksi pemasukan 

                                                 
61

Wawancara dengan Bapak Diki selaku Kepala Bidang Administrasi BUMDes bersama, pada 

 tanggal  3 Juni  2017 pukul 13.17 WIB. 

62
AD/ART BUMDes Bersama Danar Garut 
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dan pengeluaran bumdes danar diawasi dan dilaporkan kepada pihak komisaris. 

Akses terhadap kondisi keungan bumdes hanya dapat dilakukan atas persetujuan 

direksi dan komisaris bumdes. Sehingga jika ada pihak manapun yang ingin 

mengakses kondisi keuangan bumdes sangat sulit karena membutuhkan 

persetujuan direksi dan komisaris bumdes.  

 Adapun akses kondisi keuangan bumdes hanya terbatas pada kondisi 

keuangan bumdes di masing-masing desa. tidak ada keterbukaan secara gamblang 

mengani kondisi keuangan bumdes danar, karena dianggap membahayakan. 

Bentuk keterbuakaan dalam perihal kondisi keuangan bumdes akan diapaparkan 

pada saat laporan pertanggung jawaban bumdes danar pada musyawarah desa. 

laporan pertnggungjawaban yang diperlihatan pun hanya sebatas pemasukan dan 

pengeluaran secara umum dan tidak terperinci, hanya sebatas pelaporan dana yang 

digunakan oleh bumdes danar dalam mengelola usaha.  

5.1.2 Kerahasiaan Pemasukan Keuangan Bumdes Danar 

 Keterbukaan kondisi keuangan bumdes danar memang dapat diakses oleh 

masyarakat. Pelaporan kondisi keuangan bumdes danar tetap memeliiki 

kerahasiaan yang tidak dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Kerahasiaan 

mengenai keungan bumdes seperti pendapatan bumdes yang diperoleh dari hasil 

usaha. Tidak ada akses bagi pihak manapun selain pengurus bumdes danar yang 

dapat mengakses, karena akan dianggap membahayakan keberlangsungan bumdes 

di masa yang akan datang.  
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 “..maaf maaf saja, untuk kondisi pendapat bumdes tidak bisa kita buka 

 gitu aja, soalnya bahaya. Nantinya bakalan banyak orang yang mau 

 jadi pengrUUs niatnya buat nyari kekayaan”
63

 

Hal ini berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh direktur bumdes danar, 

bapak haris. Beliau mengatakan bahwa pemasukan bumdes yang berasal dari 

usaha jika dibeberkan kepada publik, akan menyebabkan berbagai macam 

permasalahan. Permasalahan yang paling mengkhawatirkan ialah akan banyak 

pihak yang ingin mengakuisisi bumdes.  

5.1.3 Status Kepemilikan Saham 

 Berjalannya bumdes danar ini semula merupakan bantuan yang diberikan 

oleh seluruh kepala desa. Bantuan yang diberikan berupa uang sejuamlah lima 

juta rupiah bagi tiap masing-masing kepala desa. Dana dari total keseluruhan uang 

kepala desa terkumpul enam puluh juta rupiah. Dana tersebut digunakan sebagai 

modal awal bumdes danar Garut menjalankan usaha. Pengeluaran dana pribadi 

kepala desa yang digunakan sebagai modal bumdes, dijadikan sebagai saham 

masing-masing kepala desa kepada bumdes danar Garut. Sesuai hasil keputusan 

bersama
64

 modal tersebut tidak dikembalikan, namun akan dijadikan sebagai gaji 

bagi kepala desa yang berasal dari keuntungan bumdes. Setiap bulannya kepala 

desa mendapatkan uang senilai dua juta rupiah yang berasal dari keuntungan 

bumdes.  

                                                 
63

Wawancara dengan Bapak Haris Barja selaku Direktur BUMDes bersama, pada tanggal  5 Juni  

2017 pukul 18.51 WIB. 

64
Ibid. 
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 Adapun kepemilikan saham lain, dimilki oleh ketua komisari bumdes 

bapak asep bashir. Ketua komisaris bumdes memiliki saham yang lebih besar 

dibandingksan kepala desa lain, karena memberikan nilai lebih dalam 

menginvestasikan keuangannya pada bumdes. Ketua komisaris bumdes telah 

banyak mengeluarkan dana pribadi untuk kepentingan dan kemajuan bumdes 

danar, sehingga pemabagian keuntungan memeliki selisish sedikit dibandingkan 

kepala desa lain.
65

 Perbadaan selisih pendapatan kepala desa tentunya diketahui 

oleh sleuruh kepala desa lain, dan merupakan hasil dari masyawarah yang 

dilakukan oleh pihak komisaris.  

5.2 Akuntabilitas 

 Akuntabilitas dimaknai sebagai kejelasan tata kerja serta fungsi dalam 

badan usaha. Kejelasan ini menyangkut program kerja, peraturan-peraturan, serta 

mekanisme berjalannya usaha. Berjalannya bumdes perlu dibatasi terkait 

ppenentuan program-program yang jelas serta target capaian bumdes. Selain 

program kerja, mekanisme penempatan pengurus badan usaha menjadi poin 

penting, karena profesionalitas pegawai menentukan keberhasilan badan usaha.  

5.2.1.Peraturan Bersama BUMDes Danar 

 Keseluruhan bumdes danar telah diatur dalam peraturan desa bersama. 

Peraturan desa bersama ini mengatur segala kebutuhan yang akan dijalankan oleh 

bumdes danar Garut. Peraturan bersama ini telah disepkati oleh seluruh kepala 

desa dan ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan pada bumdes. Secara 

                                                 
65

ibid. 
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umumperaturan yang dibuat merupakana kepanjangan tangan dan penjelas dari 

payung hukum diatasnya. Peraturan bersama ini berpangkal pada undang-undang 

nomor 6 tahun 2014 tenatng desa. kendati peraturan bersama merupkaan 

kepanjangan dari payung hukum sebelumnya, namun tetap memliki perbadaan 

yang berkesesuaian dengan kondiis dan kesepakatan musyawarah desa. Beberapa 

peraturan yang menjadi cri khas diantaranya menegnai jenis usaha
66

, 

 ― usaha yang dijalanin bumdes ekaang ada General suplier., Wedding 

 organizer dan event organizer, Entertainment, Pusat pelatihan bumdes” 

Perauran khsUUs mengenai bumde danar berikutnya pada pembagian hasil usaha, 

pengaturan yang dimaksud adalah, 

Tabel 1. 7 persentase pembagian keuntungan 

alokasi jumlah 

Pendapaatan asli desa (PAD) 55% 

Cadangan umum 15% 

Bantuan sosial dan pendidikan 10% 

Jasa produksi 20% 

sumber: data olahan peneliti 
 
Pembagian hasil usaha yang dimaksudkan saat ini terfokus pada unit usaha 

general suplier bahan baku catering. Pendapatan yang diperoleh bumdes danar 

mengaacu pada laba bersih. Seperti pada tabel diatas, bahwa hasil yang  diterima 

tiap desa sebesar 55% dari laba bersih. Sisa keuntung bersih dari umdes sekitar 

45% yang kemudian dibagi untuk oprasional bumdes danar secara khusus sebesar 

                                                 
66

Wawancara dengan Bapak Ihsan selaku Ketua Koor Unit Usaha BUMDes bersama, pada tanggal  

4 Juni  2017 pukul 13.53 WIB 
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20%. Keutungatersebut dipergunakan juga untuk simpanan bumdes danar, jika 

sewaktu terjadi kebutuhan yang mendesak,  

 ― pembagian nya sudah ada a jelas kok, yang jelas bumdes danar khusus, 

 Cuma 20% itu juga buat oprasional, sisanya ada yg dipegang juga buat 

 kebutuhan dadakan”
67

 

Sisa yang diperoleh berdasrakan penjabaran diatas sebesar 10% dipergunakan 

untuk memberikan jaminan sosial dan pendidikan. Jaminan sosial dan pendidikan 

ini diperuntukkan bagi para sesepuh dan anak anak yatim piatu di kecamatan yang 

membutuhkan santunan.  

 “ kita juga ga lupa sama sedekah dari bumdes ini, buat aki-aki sepuh, 

 nini-nini speuh, d\sama anak yatim biar bisa pada sekolah lah a.”
68

 

Perbedaan yang menjadi khas bumdes danar ini secara umum diperuntukan guna 

memberikan daya bagi masyarakat. Sehingga keberadaan bumdes danar tidak 

hanya menjadi keberuntungan bagi beberapa pihak, tapi dapat dirasakan oleh 

seluruh masyarakat. 

5.2.2 Mekanisme Perekrutan Pengurus BUMADEs Danar 

 Pengurus bumdes bersama Leles, dipilih komisaris dan direksi. Pengurus 

bumdes danar tentunya merupakan masyarakat asli kecamatan Leles. Penempatan 

pada struktur krpungurusan diisi oleh beberapa perwakilan dari desa-desa di 

kecamatan Leles.  

 ― pengurus bumdes Leles pengennya tiap desa ngirimin perwakilan, biar 

 disini ga terlalu kerepotan”
69
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Wawancara dengan Bapak Ihsan selaku Ketua Koor Unit Usaha BUMDes bersama, pada tanggal  

4 Juni  2017 pukul 13.53 WIB 
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Ibid. 
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Saat ini pengurus bumdes Leles merupakan orang-orang pilihan yang dipercaya 

oleh komisaris. Mekanisme perekrutan pengurus tidak melalui pembukaan 

pendaftaran. Struktur bumdes saat ni diisi oleh orang-orang yang ahli pada bidang 

masng-masing yang ditunjuk oleh komisaris bumdes.  

 Pada keengurusan bumdes Leles perekrutan pengurus saat ini diisi oleh 

orang-orang yang ditunjuk oleh komisaris. Kepengurusan bumdes danar 

seharusnya melalui mekanisme pendelegasian masyarakat dari masing-masing 

desa. pendelegasian melalui perwakilan tiap-tap desa belum dapat dilakukan 

karena prinsip kehati-hatian pihak komisaris. 

 “ pengennya gitu ada dari tiap desa, tapi untuk sekarang semenara yang 

 ada dulu, soalnya takut orang-orang nya nanti ngga kompeten”
70

 

Penunjukan pengurus bumdes saat ini merupakan mekanisme yang digunakan 

dalam menempatkan orang-orang pada struktur bumdes. Penunjukan yang 

dilakukan, menyebabkan permasalahan saat ini pada bumdes danar. Penempatan 

orang-orang pada struktur memang telah sesuai pada bidangnya, namun tetap saja 

terjadi permaslahan yang disebabkan pengurus bumdes. Sehingga dalam 

perekrutan pengurus bumdes belum menerapkan mekanisme yang kompeten, 

melainkan hanya sebatas pada penunjukan berdasarkan keahlian. 

5.2.3 Pengawasan terhadap pengurus BUMDes. 

 Terdapat permasalahaan yang beru saja terjadi pada BUMDes danar Garut, 

terdapat oknum pengurus bumdes yang menggunakan kepentingan bumdes untuk 
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Wawancara dengan Bapak Suprayogi selaku Manajer BUMDes bersama, pada tanggal  4 Juni  

2017 pukul 11.20 WIB 
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keuntungan pribadi. Terdapat oknum yang membawa kabur uang hail usaha yang 

dijalankan bumdes, dan mengadakan kerjasama dengan pengusaha lain mengatas 

namakan bumdes namun demi keuntungan pribadi.  

 ―...baru aja ada maslaah a, sekitaran tahun kemarin, ada oknum pengurus 

 ang bawa lari uang bumdes, padahal dia orang yg telaten, juga ada lagi 

 yang ngadain kerjasama tanpa ada konfirmasi bentuknya ngutang atas 

 nama bumdes, tiba-tiba ada tagihan, dan kita semua bingung, waduh..”
71

 

Permasalahan ini membuat kondisi bumdes danar berada pada titik terbalik, 

seluruh pendapatan yang diterima dari usaha diperuntukkan menutupi hutang-

hutang. Selain berkurangnya pendapatan bumdes, juga hilangnya jaringan serta 

kepercayaan pengusaha lain yang disebabkan oleh oknum tersebut.  

 Permaslahan menegnai pegawai bumdes yang disebutkan sebelumnya 

membuat kondisi pengurus bumdes saat ini sedang tidak teratur. Permasalahan ini 

membawa renetetan masalah lain, yaitu banyak pengurus bumdes yang memilihi 

resign. Pengurus bumdes danar saat ini hanya teridir dari komisaris, direksi, 

manajer, dan tersisa beberapa staf yang menjalankan berbagai macam fungsi. 

Seperti contohnya bapak diki, sebagai pengrUUs bumdes beliau menangani segala 

macam bidang pekerjaan, seperti mengerjakan administrasi bumdes, mengurusi 

laporan keuangan bumdes, hingga memabantu oprasional pengiriman bahan baku 

usaha catering. Pada sesi wanancara, bapak diki mengungkapkan bahwa saat ini 

bumdas sangat kekurangan pegawai, dan memerlukan perbaikan guna 

memperlancar kegiatan usaha bumdes.  

                                                 
71

Wawancara dengan Bapak Diki selaku Kepala Bidang Administrasi BUMDes bersama, pada 

tanggal  3 Juni  2017 pukul 13.17 WIB. 
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 “ jujur, kondisi yang sekarang mah saya tuh ngerasa bingung, soalnya 

 disuruh ngerjain adminstrasilah, laporan keuanganlah, niapin data data, 

 kekuranga personel a sekarang bumdes tuh, butuh orang lagi..”
72

 

 Berkaca pada persoalan yang terjadi, membuktikan bahwa kurang adanya 

pengawasan oleh komisaris bumdes. Komisaris bumdes kurang melakukan 

pengawasan terhadap pegawai, sehingga menimbulkan masalah tersebut. 

Kurangnya pengawaan ini sehingga menimbulkan permaslahan-permasalahan 

baru pada tubuh bumdes danar, serta kerancuan dalam tugas, pokok, serta fungsi 

yang telah ditetapkan pada peraturan bumdes. Kerancuan pembagian wilayah 

kerja ini memberatkan berjalannya bumdes, karena dengan usaha yang saat ini 

masih berjalan membutuhkan tambahan pengurus guna merapihkan pembagian 

kerja dalam menangani bumdes.  

 Menyikapi permasalahan tersebut bumdes danar dibantu oleh komisaris 

dalam menyelsaikan persoalan bumdes. Komisaris bumdes memebrikan masukan, 

dan juga mencoba membangun kembali jaringan bagi bumdes danar Garut. Segala 

permasalahan yang ada pada bumdes dilaporkan dan diselesaikan melalui pihak 

komisaris bumdes. Mekanisme penyelesaian segala permaslahana akan dibawa 

kepada pihak komisaris dalam mengatur langkah bumdes berikutnya. Sehingga 

saat ini bumdes danar Garut sedang dalam pasca pemulihan, setelah sebelumnya 

sempat mengalami masalah. 

5.3 Responsibilitas 

 Responsibilitasdimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban badan usaha 

terhadap pelaksanaan program. Hal ini membahas mengenai pelaksanaan program 
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yang telah ditentukan oleh badan usaha. Kepatuhan menjadi kunci utama badan 

usaha berjalan secara sehat. Berjalannya badan usaha tidak melewati batas-batas 

yang dapat menyebabkan keberlangsungan badan usaha memburuk. 

 5.3.1 laporan pertanggungjawaban bumdes danar. 

 Laporan insidental 

 Laporan insidental dilakukan tidak pada batasan waktu tertentu. Pelaporan 

ini bersifat spontan dan penyampaian biasanya dilakukan secara lisan.  

 ―pokoknya mah kita butuh apa aja, terus ada laporan apa aja, pasti 

 ngomong ke pak haji, pak hajinya juga selalu nanya, bisa tauen kalo ada 

 apa-apa”
73

 

Pelaporan ini selaludilaksanakan dan biasanya menyangkut kegitan pengiriman 

bahan baku catering. Pihak perusahaan terkadang meminta tambahan suplai bahan 

baku, penambahan ini diperuntukkan bagi para pekerja yang lembur. Menanggapi 

persoalan tersebut, pihak pengurus melaporkan selalu dan berkomunikasi kepada 

komisaris khususnya ketua, karena menyangkut tambahan pendapatan usaha.  

 ―sering tuh a, tiba-tiba pihak changsin minta tamabahan, biasanya sehari 

 kita ngirim 2 kali, ini minta lebih sehari 3 kali, dan i’tu pasti dadakan, ya 

 mau ga mau kita ngomng dulu ke kanga haris sam pak haji”
74

 

Pelaporan insidental ini selalu terjadi dan dilaporkan kepada pihak komisaris. 

Sehingga bentuk komunikasi dan pengawasan bisa terjalin dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

                                                 
73

Wawancara dengan Bapak Ihsan selaku Ketua Koor Unit Usaha BUMDes bersama, pada tanggal  

4 Juni  2017 pukul 13.53 WIB. 
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 Laporan berkala 

 Pelaporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan bumdes danar telah 

berjalan dan selalu dilaksanakan. Pelaporan kegitaan bumdes danar dilakukan 

secara berkala. Segala kegiatan bumdes danar saat ini baru terlaksana pada tahap 

pelaporan secara berkala, pelaporan secara berkala ini dilaporkan setiap akhir  

bulan dan akhir tahun.  

 ― kalau laporan kegiatan sama keuangan gitu, selalu dikomunikasiin ke 

 pohak komisaris dan direksi. Soalnya komisaris pasti nanyain, ada juga 

 dilaksanain bulanan buat yang keuangan”
75

 

Seluruh hasil kegiatan usaha dilaporkan kepada pihak komisaeis. Bumdes danar 

tidak bertanggungjawab secara langsung dalam pelaporan berkala kepada 

masyarakat. Laporan hanya dilakukan kepada pihak komisaris yang tentunya 

merupakana perwakilan dari setiap desa.  

 ― kita pengurus belum ada laporan langsung ke masyrakat, kayak 

 datengin warga ke kantor bumdes, tapi kalo laporan bulanan sama 

 tahunan ke komisaris, soalnya komisaris juga perwakilan dari tiap desa, 

 kan komisaris seluruh kepala desa”
76
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Tabel 1. 8 Laporan keunagan BUMDEs Danar 

 

Sumuber: data bumdes danar tahun 2016.S 

Tabel 1. 9 laporan laba rugi bumdes danar 

 

NO NAMA AKUN DEBET KREDIT

1 KAS 169.000.000Rp        

2 HUTANG USAHA 17.952.000Rp         

3 PERLENGKAPAN 18.000.000Rp           

4 PERALATAN 15.000.000Rp           

5 MODAL 60.000.000Rp         

6 PENDAPATAN 439.600.000Rp      

7 BEBAN GAJI 144.000.000Rp        

8 BEBAN LAIN-LAIN 171.552.000Rp        

517.552.000Rp        517.552.000Rp      

LAPORAN KEUANGAN BUMDES BERSAMA "DANAR GARUT"

KECAMATAN LELES KABUPATEN GARUT

SEMESTER I TAHUN 2016

JUMLAH

NO NAMA AKUN DEBET KREDIT

1 PENDAPATAN :

PENDAPATAN 439.600.000Rp          

JUMLAH PENDAPATAN 439.600.000Rp    

2 BEBAN USAHA :

BEBAN GAJI 144.000.000Rp          

BEBAN LAIN-LAIN 171.552.000Rp          

JUMLAH BEBAN 315.552.000Rp    

3 LABA BERSIH 124.048.000Rp    

LAPORAN LABA RUGI BUMDES BERSAMA "DANAR GARUT"

KECAMATAN LELES KABUPATEN GARUT

SEMESTER I TAHUN 2016
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Tabel 1. 10 laporan laba rugi bumdes danar 

 

Sumber: data BUMDEs Danar  

 

Tabel 1. 11 Program Kerja BUMDes Danar 

 

Sumber: data BUMDes Danar 

Laporan yang dilakukan oleh pengurus bumdes secara berkala ini tidak selalu 

dilaksanakan rutin setiap bulannya. Pelaporan yang dilaksanakan tidak sesuai 

dengan tanggal yang ditentukan, penentuan waktu pelaporan lebih bersifat 

insindentil. Selain pelaporan tidak dilaksanakan pada batasan waktu tertentu, juga 

NO KETERANGAN DEBET KREDIT

1 MODAL AWAL 169.000.000Rp            

2 LABA BERSIH 124.048.000Rp      

3 PENAMBAHAN MODAL 124.048.000Rp            

4 MODAL AKHIR 293.048.000Rp            

LAPORAN LABA RUGI BUMDES BERSAMA "DANAR GARUT"

KECAMATAN LELES KABUPATEN GARUT

SEMESTER I TAHUN 2016

No Uraian Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Program /Kegiatan 

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) 

Catatan Penting KETERANGAN Lokasi Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif  

(Rp.000) 

Sumber Dana 
desa/kel. Kecamatan 

 
Usaha Ekonomi Produktif  

        

1 Pemasaran Sembako Murah 
Peningkatan Daya 

Beli Masyarakat 
12 Desa Leles 80% 360 Juta 

 

Memenuhi 

Kebutuhan 

Masyarakat 

Terrealisasi 

50 % 

2 
Mensosialisasikan Prodak-

prodak Pegadaian 

1. Tabungan Emas 

2. Pinjaman Dana 

Jaminannya BPKB 

12 Desa Leles 100 % 18 Juta 

PT. Pegadaian 

Persero Cab. 

Garut 

Memaksimalkan 

Prodak Pegadaian 

di Masyarakat 

Terrealisasi 

50 % 

 

3 
Peningkatan SDM BUMDesa 

Bersama 

Pelatihan Pengurus 

BUMDESA Bersama 
Leles Leles 75 % 

  

Meningkatnya 

Kapasitas SDM 

Pengurus  

Bumdesa Bersama 

Belum terrealisasi 

4 Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg 

Terpenuhi 

nya Kebutuhan 

Masyarakat 

12 Desa Leles 80 % 
  

Rendahnya Suplay 

Gas Elpiji 3 Kg 
Belum terrealisasi 
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didapati bahwa tidak dilaksnakan rutin tiap bulan. Laporan kepada komisaris 

terkadang dilaksnakan dengan merapel kegitaan selamalebih dari satu bulan.  

 Laporan pertangungjawaban 

 Laporan pertanggungjawaban bumdes danar belum terlaksana. Laporan 

pertaggungjawaban bumdes dilaksanakan pada akhir kepengurusan bumdes. 

Kepengurusan bumdes danar saat ini belum berakhir, sehingga belum dapat 

dilaksanakannya laporan pertanggungjawaban.  

 “belum berkahir a soalnya, aturannya kan kalo kita semua yang pengurus 

 sekarang udah mau selesai, baru ada lpj an”
77

 

Masih berjalannya kepengurusan bumdes danar saat ini memebuat belum 

terlaksananaya leporan pertanggungjawaban akhir. Secara umum laporan 

pertanggungjawaban telah diatur namun dilaksnakana hanya pada akhir periode 

kepengurusan. Sehingga dalam hal pelaporan akhir bumdes danar, belum dapat 

dilaksnakan hingga berkahirnya kepengurusan bumdes saat ini pada tahun 2018 

mendatang.  

5.3.2 pengadaan bazaar guna meningkatkan daya jual masyrakat. 

 Bentuk pertanggungjawaban berikutnya bumdes danar dilaksanakan dalam 

bentuk pengadaan bazar pasar murah. Hal ini termasuk dalam unit usaha bumdes 

danar, bazaar sembako murah merupakan bentuk kepedulian bumdes kepada 

masyarakat. Tujuan diadakannya bazaar ini guna meningkatkan daya beli 
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masyarakat. Penyediaan sembilan bahan pokok (sembako) bagi masyarakat, 

dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.  

 ―bazar ini biar masyarakat desa bisa beli bahan pokok, kalo harus 

 kepasar butuh ongkos, belum lagi kena tengkulak, di pasar harganya lebih 

 mahal, mending kita sediain terus harganya lebih murah, tapi kualitas nya 

 layak”
78

 

Melalui bazaar pasar murah ini, harapannya masyarakat desa bisa mendapatkan 

kebutuhan pokok tanpa memerlukan biaya lebih. Adanya bazaar ini memangkas 

beberapa mata rantai, yang menyababkan harga di pasaran melonjak. Selama 

berjalannya bazar tingkat partisipasi masyarakat sangat antusias, pada setiap 

kegiatannya masyarakat berbondong-bondong untuk hadir dan berbelanja. 

Gambar 1. 5Kegiatan Bazaar Sembako Murah 

 

Sumber: dokumentasi BUMDes Danar 

 

5.3.3 bantuan modal usaha bagi masyarakat. 

 Bumdes danar juga aktif memberikan bantuan sosial bagi masyarakat. 

Bantuan sosial ini menggunakan dana keuntungan bersih bumdes danar, yang 

telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pada pembagian keuntungan yang 
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Wawancara dengan Bapak Asep Bashir selaku Ketua Komisaris BUMDes bersama, pada tanggal  

3 Juni  2017 pukul 10.53 WIB 
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dikelola oleh bumdes danar, terdapat sejumlah 10% yang digunakan untuk 

bentuan sosial. Bentuk riil yang dilakukan oleh bumdes danar ini, ialah 

penyertaan modal bagi masyarkat sekitar kecamatan Leles. Pemodalan ini guna 

memberdayakan masyarakat, dengan mendorong usaha masayarakat. Seperti 

diantaranya pemberian bantuan modal dalam pembuatan souvenir wisata.  

Gambar 1. 6 Produk Kerajinan 

 

Sumber: dokumentasi peneliti 

Modal usaha diberikan kepada masyarakat pengrajin kerajinan tangan yang 

kemudian dijual sebagai souvenir wisata. Kecamatan Leles memliki potensi 

wisata, diantaranya terdapat wisata situ atau danau, juga memiliki candi/situs yang 

satu-satunya di jawa barat, yaitu situs cangkuang. 

 Bantuan lain yang diberikan kepada masyarakat kecamatan Leles, adalah 

pemberdayaan masyarakat dalam pembuatan bendera. Pembuatan bendera dan 

umubl-umbul ini merupakan kegitan tahunan yang dilakukan oleh bumdes danar. 

Pembuatan bendera diserahkan kepada msyarakat, dengan bantuan peemodalan 

oleh bumdes.  



 

70 

 

 

 

 ―nah kalo ini pembuatan bendera, ini agenda tahunan. Bumdes kasih 

 modal ke masyrakat buat bikin bendera, pokoknya kalo liat bendera yang  

 dijual di daerah-daerah lain, salahsatu yang ngirim itu dari kita paling 

 banyak”
79

 

 

Gambar 1. 7Pembuatan Bendera oleh Masyarakat 

 

 

Sumber: dokumentasi peneltii 

Pemodalan ini merupakan salah satu bentuk bantuan serta pertanggungawaban 

bumdes terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki pekerjaan dan dapat 

diberdayakan oleh kehadiran bumdes danar, melalui bantuan sosial yang diberikan 

bumdes. 
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5.3.4 Pemberdayaan Preman 

Bentuk pertanggungjawaban bumdes berikutnya ialah memberdayaan 

preman yang terdapat pada kecmatan Leles. Kabupaten Garut sangat terkenal 

dengan istilah ―lelang tato” dimana premanisme yang mengakar kuat. Melalui 

berdirinya bumdes danar, preman-preman ini diberdayakan melalui pemberian 

peluang pekerjaan. Pekerjaan yang diberikan oleh bumdes, diantaranya sebagai 

pegawai keamanan dan kebersihan PT Changsin.  

 ―prman-preman tuh, yang dulu rewel minta ini itu sama changsin, 

 sekarang saya rangkul, saya berdayakn biar mereka kerja dan dapat uang 

 setiap bulannya, daripada minta minta paksa‖
80

 

Preman yang sebelumnya hanya melakukan permintaan uang secara paksa 

kepada masyarakat dan perusahaan. Saat ini preman-preman diberikan lapangan 

pekerjaan dan setaip bulannya mendapatkan gaji dari BUMDes.   

5.4 Kesetaraan 

 Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder 

yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. 

Segala perlakuan terhadap anggota badan usaha harus setara, tidak boleh terjadi 

diskriminasi. Seluruh anggota badan usaha berhak mendapatkan perhatian serta 

hak yang sama sesuai peraturan yang telah ditentukan bersama. 

 5.4.1 Penentuan Bahan Baku Catering 

 Unit usaha yang dijalankan BUMDes danar diantaranya ialah penyuplai 

bahan baku catering. Usaha yang dijalankan ini tentunya perlu melibatkan seluruh 
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desa yang menjadi anggota BUMDes Danar. Pelaksanaan usaha ini membuat 

mekanisme yang dijalankan guna memberikan perlakuan yang sama bagi setiap 

desa. Penentuan bahan baku, satu desa hanya dpaat mensuplai satu  jenis bahan 

baku. Tidak ada nya kekhususan bagi desa dalam memberikan bahan baku. Setiap 

desa hanya dapat memberikan satu jenis bahan baku, dan menjadi fokus usaha 

pada msing-masing desa. penentuan sumberdaya bagi masing-masing desa 

dilakukan atas potensi masing-masing desa.   

 ―buat suply bahan tiap-tiap desa satu jenis, gabisa lebih, biar sama 

 smeuanya, dan fokus.”
81

 

Mekanisme yang dibuat oleh bumdes danar ini mendorong berdayanya 

potensi setaip maisng-maisng desa. aturan yang dibuat oleh bumdes danr juga 

merupakan terobosan dalam penerapan one village one program (ovop)
82

. 

Direktur bumdes danar bapak haris, menyatakan bahwa mekanisme yang 

dijalankan ini merupakan contoh dari program kementerian desa, yaitu program 

ovop.  

Tabel 1. 12 Jenis Bahan Baku Desa 

No Nama Desa  Bahan Baku 

1. Desa Cangkuang - 

2. Desa Ciburial Beras  

3. Desa Cipancar Daging  

4. Desa Dano Sayuran  

5. Desa Haruman Minyak  

6. Desa Jangkurang Telur  

7. Desa Kandang Mukti Tahu  

8. Desa Leles Ikan  

                                                 
81

Wawancara dengan Bapak Suprayogi selaku Manajer BUMDes bersama, pada tanggal  4 Juni  

2017 pukul 11.20 WIB. 
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2017 pukul 18.51 WIB 
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9. Desa Lembang Tempe  

10. Desa Margaluyu Buah-buahan 

11. Desa Salamnunggal - 

12. Desa Sukarame Air mineral  

Sumber: data olahan peneliti 

 Penentuan suplai bahan baku ini disesuaikan dengan potensi masing-

masing desa. Adapun beberapa desa yang tidak memiliki potensi secara khusus, 

ditentukan oleh pihak bumdes untuk menjadi penanggungjawab salahsatu 

sumberdaya. Seperti pada desa jangkurang, desa jangkurang tidak memiliki 

potensi penghasil telur yg besar, namun bumdes memberikan mandat kepada desa 

sebagai penyalur telur. Hal tersebut diserahkan kepada desa dalam 

pengelolaannya sumberdayanya, dalam kasus desa Jangkurang mensuplai dari 

daerah lain terkait telur, namun berada pada pengelolaan desa jangkurang. 

Gambar 1. 8 Sumberdaya desa 

 

 

 

Sumber: dokumentasi penelti 

 Anggota bumdes yang mendapatkan tanggungjawab dalam mensuplai 

hanya 10 desa. Desa yang tidak bertanggungjawab untuk mensuplai bahan baku 
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kepada bumdes, melaksanakan pengelolaan usahanya sendiri kepada pihak 

perusahaan. Kedua desa tersebut merupakan desa yang ditempati oleh perusahaan 

PT Changsin, maka pengelolaan diserahkan oleh desa secara mandiri. Mekanisme 

pengelolaan unit usaha ini merupakana upaya pemberdayaan masyarakat, 

sehingga setiap desa mendapatkan peran dalam pengelolaan bumdes Leles.  

 5.4.2 Perhatian kepada Anggota BUMDes Danar 

 Bumdes danar memberikan pelakuan yang sama kepada anggota bumdes. 

Segala keputusan dan keperluan bumdes dikomunikasikan kepada anggota. 

Bumdes danar memilki 12 anggota, yang terdiri dari bumdes di tiap-tiap desa. 

segala permaslahan yang terdapat pada anggota, bumdes danar ikut 

bertanggungjawab memberikan masukan dan upaya penyelesaian. Seperti 

permaslaah yang pernah terjadi pada bumdessaluyu desa maragaluyu.  

 “bumdes saluyu, waktu itu sempet berantakan karena ada oknum juga 

 yang main, jadimkita fokus dulu benerin kesitu”
83

 

Bumdes danar sebagai organ diatas bumdes saluyu, ikut berupaya menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi. Pengurus bumdes memberikan masukan dan solusi 

terkaitmasalah bumdes saluyu. Selain memberikan masukan, BUMDes danar juga 

membimbing hingga bumdes saluyu dapat kembali menjalankan usahanya. 

Perlakuan tersebut sempat menjadi bahan perbincangan desa-desa lain yang 

mengisukan bahwa bumdes melakukan tindakan diskriminatif. Bumdes danar 
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Wawancara dengan Bapak Diki selaku Kepala Bidang Administrasi BUMDes bersama, pada 

tanggal  3 Juni  2017 pukul 13.17 WIB. 
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seolah hanya memberikan perhatian kepada bumdes di desa maragluyu saja. 

Setelah bumdes saluyu sudah mulai berjalan normal, bumdes danar menjelaskan 

persoalan tersebut. Desa yang menjadi anggota bumdes danar diberikan 

penjelasan terkait keadaan bumdes saluyu yang membutuhkan perhatian lebih. 

Setelah persoalan bumdes saluyu selesai, bumdes danar kembali melakukan 

perhatian kepada seluruh desa yang membuthkan bantuan.  

5.5 Kemandirian 

 Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan 

kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai 

dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. 

 5.5.1 Mitra BUMDes Danar 

 BUMDes danar Garut memiliki beragam jenis unit usaha, diantaranya 

sebagai penyedia jasa bahan baku catering bagi PT Changsin Reksa Jaya. 

Penyediaan bahan baku mentah diperuntukkan bagi kebutuhan logistik pegawai 

PT Changsin Reksa Jaya. Pengelolaan Unit Usaha ini, merupakan bentuk 

kerjasama yang dilakukan oleh seluruh desa yang menjadi anggota BUMDes 

danar Garut. Seluruh anggota yang tergabung pada BUMDes Danar Garut terlibat 

dalam segala pengelolaan unit usaha. Segala jenis kegiatan usaha yang dilakukan 

oleh BUMDes Danar, tidak akan berjalan tanpa adanya keterlibatan bumdes desa 

desa lain. Sehingga dalam pengelolaan usaha, bumdes danar  dibantu oleh bantuan 

seluruh desa-desa yang menjadi anggota bumdes danar. 
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―...pengelolaan bumdes danar sebenanrya seluruh bumdes yang ada pada 

kecamatan Leles, karena bumdes danar membawahi seluruh bumdes yang 

ada di kecamatan Leles, khususnya semua jenis usaha yang ada 

bersumber  dari tiap-tiap bumdes desa...‖ 
84

 

 

Bagan 1. 4 Mitra BUMDes Danar 

 

Sumber: data olahan peneliti 

 Usaha penyalur bahan baku catering kepada pihak PT Changsin, bumdes 

danar tidak dapat mengadakan kerjasama secara langsung antara kedua belah 

pihak. Bumdes danar Garut meminta bantuan PT Biduri sebagai holding 

kerjasama antara BUMDes dan pihak PT Changsin Reska Jaya.  
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Wawancara dengan Bapak Haris Barja selaku Direktur BUMDes bersama, pada tanggal  5 Juni  

2017 pukul 18.51 WIB. 

 

BUMDes 
Danar  

PT CHangsin 
Reksa Jaya 

PT. BIduri Pegadaian  



 

77 

 

 

 

Bagan 1. 5 Mekanisme Kemitraan bumdes 

 

Sumber: data olahan peneliti. 

 ―... untuk kerjasama sama pihak changsin, bumdes gabisa ngadain 

 kerjasama gitu aja, soalnya di peraturannya begitu, juga kalo 

 peruasahaan gamau nerima, jadi kita gandeng pt biuri buat holding 

 kita..”
85

 

 

Segala kegiatan usaha yang dilakukan BUMDes, mekanisme kerjasama 

dengan perusahaan akan melalui PT Biduri. Sehingga dalam mengelola usaha 

terdapat keterlibatan pihak ketiga yaitu PT Biduri sebagai holding BUMDes. PT 

Biduri merupakan pihak ketiga yang ditunjuk oleh bumdes Leles sebagai holding 

dalam melakukan kerjasama kepada PT Changsin. Bumdes tidak dapat melakukan 

kerjasama secara langsung, kerjasama hanya dapat dilakukan anatar company to 

company, sehingga bumdes menunjuk PT Biduri. Peranan PT Biduri juga sebagai 

pemegang administrasi keseluruhan BUMDes bersama Leles.  

 BUMDes danar juga melakukan kemitraan kepada pegadaian. Kemitraan 

ini dilakukan dalam menjalankan usaha bazaar sembako murah. Pegadaian 

sebagai mitra, menyediakan segala kebutuhan akomodasi bagi bumdes. Selaian 

penyedia akomodasi, pegadaian juga memebrikan pinjaman modal tanpa bunga 

bagi bumdes danar.  
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Bagan 1. 6 alur kerjasam bumdes dan Pegadaian 

 

Sumber: data olahan peneliti. 

 “ pegadaian memberikan pinjaman modal tanpa bunga bagi bumdes, 

 juga  pemberi sponsorship bagi kegitaan bazaar sembako murah”
86

 

 

Kemitraan bumdes dan pegadaian ini dilaksanakan pada setiap kegiatan bazaar, 

dan bahkan telah dilaksanakan di 22 desa di kab. Garut. Sebagai mitra, 

keuntungan yang didapat oleh pegedaian adalah meningkatnya jumlah masyarakat 

yang melakukan simpanan tabungan emas kepada pegadaian.  

Gambar 1. 9 Pertemuan pengurus BUMDes dan Pihak Pegadain 

 

Sumber: dokumentasi BUMDes Danar 

 ― kemitraan sama pegadaian juga ada untungnya buat pegadaian, hampir 

 setiap desa ada 300 orang yang pengen bikin tabungan simpanan emas, 

 bayangin itu pegadaian untungnya‖
87
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Kemitraan yang dilakukan oleh bumdes dan pihak lain, tentunya 

memberikan kebermanfaatan serta saling menguntungkan. Kemitraan dalam usaha 

BUMDes danar, tidak ditemukan adanya dominasi atas pihak manapun, segala 

kewenangan sepenuhnya di miliki dan diputuskan oleh BUMDes danar. Sehingga 

segala kegiatan dan keberlangsungan dapat dilaksnakan sesuai dengan kebutuhan 

dan kepentingan masyarakat. 

5.6 Temuan Lapangan Penelitian 

 Penelitian mengenai tata kelola BUMDes Danar Kab. Garut, memberikan 

pandangan baru dalam memahami BUMDes. Pada bagian ini akan berupaya 

dijabarkan beberapa temuan peneliti dalam BUMDes Danar Garut.  

 5.6.1 Kekuatan BUMDes Bersama Danar 

 Membahas mengenai kekuatan BUMDes Danar Garut sangat penting. 

Pembahasan ini ditempatkan pada variabel kemandirian, karena penyebab utama 

kehadiran BUMDes danar berdiri bukan berasal atas dasar inisiatif masyarakat. 

Kehadiran BUMDes Danar yang menjadi role model BUMDes di Indonesia
88

, 

berasal dari kehadiran perusahaan Asing. Mengapa dikatakan bumdes danar lahir 

karena kehadiran perusahaan asing, Bukan atas adasar keinginan murni 

masyarakat. Berdirinya bumdes danar disebabkan karena berdirinya perusahaan 

PT. Changsin Reksa Jaya, yang merupakan perusahaan Asing yang bergerak pada 

bidang pembuatan sepatu brand nike. Mengenai pembahsan asal mula berdirnya 

bumdes ini memiliki keterkaitan pada dominasi yang akan terjadi pada bumdes 
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danar. Pada pembahasan ini secara tegas dominasi tidak terjadi oleh pihak PT 

Changsin terhadap BUMDes Danar.  

 Sejarah awal berdirinya BUMDes danar, disebabkan karena kehadiran PT 

Changsin yang menjadi perebutan antar desa-desa di Kecamatan Leles. Kehadiran 

PT Changsin ini menberikan polemik yang besar kepada masyarakat, karena 

keinginan untuk saling mendapatkan keuntungan.  

 ― jadi dasar pembentukan bumdes danar itu bukan dari masyarakat, tapi 

 dari perusahaan asing, hadirnya PT Changsin Reksa Jaya menghadirkan 

 Polemik yang sangat krusial‖
89

 

Beridirinya perusahaan asing di kecamatan Leles, semula ditolak oleh 

masyarakat. Penolakan yang terjadi, karena perusahaan ini berdiri diatas mata air. 

Berdirnya perusahaan asing, tidak lulus perizinan pembangunan, karena berada 

pada daerah resapan air.  Pada titik politis tertentu perusahaan ini dapat berdiri, 

namun masyarakat tetap menolak. Masyarakat dan desa sebetulnya bingung dalam 

menghadapi kehiadiran PT Changsin, karena sejak berdirinya terjadi perebutan 

hingga menimbulkan konflik.  

 Berdirinya bumdes diawali oleh pembentukan forum bumdes bersama atas 

inisiasi Kepala Badan Dinas Pemberdayaan masyarakat desa. Forum bumdes ini 

kemudian menjadi Badan Koordinasi antar Desa (BKAD) Kecamatan Leles. Hasil 

rapat forum tersebut memutuskan, membentuk bumdes bersama danar Garut  dan 

Bapak Haris ditunjuk sebagai direktur BUMDes. Setelah keputusan forum 
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disepakati, manuver bumdes bersama ini melalui bapak Haris mulai memberikan 

tekanan kepada pihak PT Changsin.  

 Melalui seorang Bapak Haris sebagai direktur bumdes, pihak perusahaan 

ditekan melalui izin pendirian yang ilegal. Dialektika anata pihak perusahaan dan 

direktur bumdes menghasilkan keputusan 12 desa menerima pendirian PT 

Changsin. Keputusan yang disepakatai bahwa 12 desa akan menyetujui berdirinya 

perusahaan, dan membantu secara hukum. Kesepakatan tersebut tentunya harus 

memberikan kebermanfaat yang setimpal bagi masyarakat kecamatan Leles. 

Sebagia salah satu aktor utama, Bapak Haris Barja membuat kesepakatan bahwa 

segala kebutuhan pengadaan barang dan jasa PT Changsin hanya dapat 

menghubungi melalui BUMDes Danar.  

 ―biar seimbang perusahaan kami cover dari sisi hukum, namun 

 memberikan kami manfaat, kami tidak mengingkian dana-dana CSR, kami 

 meminta MoU bahwa segala pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan 

 Changsi, BUMDes yang menyediakan‖
90

 

 Kesepakatan antara BUMDes dan pihak perusahaan PT Changsin, menjadi 

pintu gerbang berjalannya BUMDes danar. Saat ini perusahaan asing tersebut 

tetap berdiri, dan kesepakatan terhadap bumdes tetap berjalan. Kesepakatan ini 

yang kemudian meredamkan polemik di masyarakat, dan menjadi tulang 

punggung utama usaha bumdes danar. Perjanjian kerjasam antar pihak PT 

Changsin dan bumdes, dilaksanakan seumur hidup. 
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 ―tuh, PT Changsin kerjasama dengan BUMDes Leles, saya buat untuk 

 Seumur Hidup a,biar masyarakat diuntungkan terus selama pabrik 

 berdiri”
91

 

  Kekuatan bumdes danar hingga dapat menekan perusahaan asing, dan 

menyerahkan segala kebutuhannya melalui BUMDes danar. Sehingga kehadiran 

perusahaan pada kecamatan Leles dapat memberikan kebermanfaatan bagi 

masyarakat, terkhusus masyarakat kecamatan Leles. 

 5.6.3 Munculnya Kartel Pada Level Desa 

 Kehadiran BUMDes Bersama Danar, didasari atas berdirinya perusahaan 

asing di Kecamatan Leles. Sejak berdirinya perusahaan tersebut telah melanggar 

karena berdiri pada area resapan air. Semula seluruh masyarakat kecmatan Leles 

menolak kehadiran perusahaan tersebut. Selain menyebabkan kerusakan alam, 

juga menyebabkan konflik antar masyarakat desa. melihat kondisi tersebut 

terdapat inisiasi kepala desa yang ingin meredamkan perpecahan pada masyarakat 

kecamatan Leles. Melalui rapat antar kepala desa se-kecamatan Leles, 

menghasilkan beberapa keputusan diantaranya melahirkan  BUMDes bersama.  

 Masyarakat yang semula menolak kehadiran perusahaan, berbalik menjadi 

mendukung berdirinya perusahaan. Melalui instruksi kepala desa, dan berdasarkan 

hasil rapat forum BUMDes, perusahaan tersebut dapat berdiri dengan beberapa 

syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang diajukan oleh Forum BUMDes, memuat 

pemenuhan segala kebutuhan barang dan jasa perusahaan melalui BUMDes 

Danar. Sebagai timbal balik, perusahaan akan diperbolehkan berdiri dan akan 
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dibantu secara hukum oleh Desa di Kecamatan Leles. Sehingga awal kemunculan 

BUMDes Danar dan berjalannya kegiatan usaha disebabkan atas kehadiran 

perusahaan asing. 

 Secara umum, upaya yang diakukan dalam memberdayakan masyarakat 

melalui BUMDes dikatakan baik. Terbuktinya hingga saat ini usaha BUMDes 

bersama teteap berjalan, dan memberikan peluang bagi BUMDes di desa-desa 

lain. Terdapat kecermatan dalam melihat peluang bagi masyarakat, dan 

terbentuklah wadah sebagai tempat penyalur peluang. Akan tetapi berdasarkan 

pengamatan, ditemukannya kejanggalan dalam BUMDes Danar. Kejanggalan 

yang ditemukan terletak pada modal awal BUMDes Bersama.  

 Menurut Undang-Undang mengenai Desa, pembiayaan dan modal 

BUMDes bersumber dari Pendapatn Asli Desa (PAD), Dana Hibah, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan Alokasi Dana Desa yang bersumber 

dari Negara
92

. Modal pada berdirnya BUMDes Danar, bersumber dari dana 

pribadi kepala desa masing-masing sejumlah lima juta rupiah.Melalui dana yang 

terkumpul, dijadikan sebagai modal awal dalam menjalankan Usaha BUMDes 

Danar. Dana yang diberikan oleh kepala desa sebagai modal awal bagi BUMDes, 

kemudian dianggap sebagai saham masing-masing kepala desa dan setiap 

bulannya kepala desa mendapatkan gaji sejumlah dua juta rupiah. 

 Berdasarkan hasil pengamatan dan pencarian data, dana yang bersumber 

dari kepala desa sebagai modal awal BUMDes bersumber dari perusahaan. 
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Perusahaan memberikan dana segar bagi para kepala desa, agar dapat menjamin 

kemanaan berdirnya perusahaan. Praktik seperti ini dilakukan agar menjamin 

keberlangsungan perusahaan di kecamatan Leles. Setelah dana segar ini diterima, 

kegiatan perusahaan yang semula ditolak akhirnya dapat berjalan dan dibantu 

secara hukum. Namun berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai syarat, 

timbal balik yang didapatkan bagi masyarakat diturunkan melalui kegiatan usaha 

BUMDes Danar.  

 Pola yang terjadi dalam BUMDes Danar mengindikasikan munculnya 

kartel pada tingkat desa. adanya struktur peluang yang didapati oleh masyarakat 

Kecamatan Leles, memberikan kesempatan bagi para aktor lokal untuk 

mendapatkan keuntungan. Kehadiran perusahaan yang dihambat atas nama 

masyarakat melalui forum BUMDes, merupakan kemasan bagi praktik kartel. 

Upaya awal guna menghambat investasi asing, kemudian menawarkan opsi agar 

perusahaan dapat teteap berjalan. Menggunakan kemasan BUMDes, para pelaku 

dalam praktik ini mencoba meraih keuntungan dari perusahaan. Sehingga secara 

umum berdirinya BUMDes Danar tidak sesuai dengan undang-undang, karena 

pembiayaan bersumber bukan dari dana-dana desa, dan dalam praktiknya 

mengindikasikan adanya kartel yang telah hadir pada tingkat desa.
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BAB VII 

PENUTUP 

 Berdasarkan pembahasan terkait tata kelola Badan Usaha Milik Antar 

Desa (BUMADes) di Kecamatan Lelels Kabupaten Garut, peneliti dapat 

memberikan beberapa kesimpulan dan saran yang bisa menjadi bahan 

pertimbangan di kemudian hari. Kesimpulan dan saran yang dituliskan dalam 

hasil penelitian ini merupakan ulasan berdasarkan temuan peneliti pada BUMDes 

bersama Leles. 

6.1 Kesimpulan 

 Anilisis mengenai tata kelola BUMADes Kecamatan Leles, berdasarkan 

temuan dan hasil penelitian memberikan kesimpulan, pertama pengelolaan 

BUMADes Danar dalam menjalankan keterbukaan (transaparansi) usaha telah 

berjalana cukup baik. Prinsip keterbukaan mengenai segala kegitaan usaha dapat 

diakses oleh seluruh anggota BUMDes danar, melalui pelaporan yang dilakukan 

oleh setiap desa juga pengurus bumades. Keterbukaan menganai kegitaan usaha 

memang tidak sulit untuk diakses, namun pengurus BUMDes danar tetap 

melakukan kerahasiaan. Kerahasiaan yang dilakukan demi menjaga 

keberlangsungan BUMDes, diantaranya mengenai neraca keuangan BUMDes. 

Kerahasiaan yang dilakukan guna menghindari perebutan kepemilikan BUMDes 

danar.  

 Kedua, mengenai akuntabilitas BUMDes danar dinilai belum dikatakan 

baik, karena terdapat permasalahan dalam pengurus bumades. Penempatan 
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pengurus bumdes danar melalui perwakilan setiap anggota bumades, yang berasal 

dari setiap desa. pengurus bumdes yang ditempatkan berdasarkan perwakilan 

desa, membuktikan tidak adanya proses rekrutmen yang ketat. Pengurus yang 

ditempatkan hanya berdasarkan keterwakilan perorangan tiap desa ynag menjadi 

anggota BUMDes danar. Sehingga dalam melaksanakan kegitaan berusaha, 

ditemukan permasalahan yang menyebabkan keberlangsungan bumades 

terhambat.  

 Terkait akuntabilitas, BUMDes danar telah memilki standar dalam 

menjalankan usaha yang dimuat dalam bentuk peraturan bersama. Pelaksanaan 

kegitaan bumades telah dijelaskan dalam peraturan bersama desa mengenai 

bumades danar. Peraturan tersebut memuat standar dalam menjalankan usaha 

pada bumades, mautaan dalam peraturan tersebut diantaranya pemberian batasan-

batasan pada pengurus bumdes. Peraturan yang dibuat juga membahas mengenai 

pembagian hasil usaha, serta pola-pola yang perlu dilakukan dalam menjalankan 

dan menyelesaikan permasalahan dalam usaha BUMDes.  

 Ketiga, kehadiran BUMDes danar perlu kiranya memberikan 

tanggungjawab bagi masyarakat. BUMDes danar dalam menjalankan memberikan 

pelaporan kegiatan serta hasil usaha kepada masyarakat melalui laporan 

pertanggungjawaban yang dilakukan dalam kurun waktu. Laporan kegiatan serta 

usaha bumdes danar dilakukan tidak menentu, laporan pertanggugjawaban 

bumades dilakukan seharusnya setiap bulan, namun terkadang dilakukan selama 

lebih dari satu bulan.  
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 Selain pertanggungjawaban dalam melakukan kegiatan usaha, BUMDes 

danar juga memberikan bantuan bagi masyarakat desa yang tergabung dalam 

bumades danar. Bentuk pertanggungjawabn bumades diantaranya melalui 

pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang diatur dalam peraturan bersama 

desa. Pertanggungjawaban lain BUMDes danar kepada masyarakat, melalui 

pemberian modal usaha bagi masyrakat. Modal usaha yang diberikan kepada 

masyarakat agar memberikan kemandirian kepada masyarakat. Istilah memberi 

pancing dibandigkan ikan, menjadi kalimat yang tepat dalam menggambarakan 

pemberian modal usaha oleh bumdes danar kepada masyrakat. 

 Masyarakat Garut sangat kental dengan kata premanisme, sehingga secara 

khusus BUMDes danar memberikan pemberdayaan bagi preman-preman disekitar 

kecamatan Leles. Hal ini dilakukan BUMDes agar mengurangi kegitaan 

premanisme, melalui pemberian lapangan pekerjaan bagi para preman.  Kehadiran 

BUMDes ditujukan agar masyarakat memliki kemampuan dalam menjalankan 

hidup, tidak ada pengecualian bagi para preman. Pemberdayaan preman juga 

merupakan upaya dalam memberikan keamanan bagi masyarakat kecamatan 

Leles, serta upaya mengurangi resiko terganggunya kegiatan usaha BUMDes.  

 Keempat, BUMDes danar sebagai lembaga yang membawahi bumdes di 

tiap-tiap desa di kecamatan Leles, memberikan perlakuan yang sama kepada 

anggota. Seperti upaya penyelesaian permasalahan BUMDes di desa yang 

menjadi anggota, pemberian pelatihan mengenai bumdes dilakukan kepada 

seluruh anggota BUMDes, dan tentunya dalam menjalankan usaha. Perlakuan 

yang dilakukan oleh BUMDes terhadap anggota dibuktikan dengan penentuan 
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sumberdaya bagi usaha penyalur bahan baku BUMDes. BUMDes danar Garut 

bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan usaha, diantaranya kepada 

perusahaan pembuatan sepatubrand nike. BUMDes danar sebagai penyalur segala 

kebutuhan barang dan jasa bagi perusahaan, bentuk yang dijalankan saat ini 

adalah penyalur bahan baku catering. Melalui unit usaha penyaluran bahan baku 

catering, BUMDes danar membagi bahan baku bagi tiap-tiap desa hanya 

diperbolehkan membrikan satu sumberdaya. Sehingga tidak ada keberpihakan 

BUMDes terhadap salah satu anggota dan memberikan perlakuan khusus, 

melainkan semua anggota mendapatkan perlakukan yang sama.  

 Kelima, dalam menjalankan usaha, BUMDes bersama Leles menjalankan 

kerjasama oleh pihak ketiga. Kerjasama yang dilakukan dalam ragam yang 

berbeda, seperti kepada PT Changsin BUMDes danar melakukan kerjasama dalam 

unit usaha sebagai penyalur kebutuhan logistik bagi perusahaan. Bumdes bersama 

Leles juga menjalankan kerjasama kepada pegadaian dalam bentuk penyedia 

kebutuhan logistik bumdes dalam menjalankna kegitaan bazaar sembako murah. 

Sebagai timbal balik bagi pegadaian, bumdes mencarikan nasabah dari 

masyarakat desa di kecamatan Leles. Kerjasama lain yang dilakukan oleh bumdes 

bersama Leles terhadap PT Biduri sebagai pihak yang ditunjuk oleh bumdes 

dalam melakukan kerjasama kepada pihak PT Changsin. BUMDes bersama Leles 

tidak dapat menjalankan kerjasama keada pihak perusahaan, karena kerjasama 

hanya dapat dilakukan company to company, sehingga BUMDes bersama 

menunjuk PT Biduri sebagai holding bumdes dalam melakukan kerjasama kepada 

perusahaan.  
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6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian terkait tata kelola Badan Usaha Milik Antar 

Desa (BUMADes)di Kecamatan Leles Kabupaten Garut, peneliti memberikan 

beberapa saran mendasar yang dapat menjadi bahan pertimbangan baik bagi 

pembaca maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini. 

 Pertama, memperbaiki taanan kepengurusan BUMDes bersama Leles. 

proses rekrutmen pegawai melalui seleksi yang ketat dan disesuaikan dengan 

bidang nya agar dapat ditempati oleh orang yang kompeten. Permasalahan 

internal pengurus bumdes bersama, disebabkan karena kurangnya pengawasan 

pengurus terutama pihak top manajemen bumdes terhadap pegawai. Perbaikan 

serta rekrutmen kembali pengurus bumdes bersama, agar pembagian tugas serta 

fungsi bagi maisng-masing bidang menjadi jelas.  

 Kedua, pemerintah Kab. Garut khususnya, perlu memberikan perhatian 

bagi kehadiran bumdes bersama danar. Sejak didirikannya pada tahun 2014 lalu, 

bumdes danar tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. BUMDes 

bersama berjalan secara mandiri tanpa adanya bantuan serta bimbingan secara 

real oleh pemerintah. Kehadiran bumdes bersama di kecamatan Leles, menjadi 

contoh bagi daerah lain yang ingin memajukan desa melalui bumdes. Bumdes 

khususnya bumdes bersama ini, telah memberikan kontribusi yang baik bagi 

pemberdayaan masyarakat desa. sebagai pemangku kekuasaan tertinggi pada 

tingkat daerah, pemerintah kabupaten diharapkan memberikan perhatian yang 
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lebih. Sehingga bumdes menjadi program yang digunakan oleh pemerintah Kab. 

Garut dalam memberdayakan masyarakat desa. 

 Bumdes sebagai wadah bagi potensi masyarakat desa, menjadi sebuah 

alternatif dalam memberdayakan masyarakat desa melalui bidang ekonomi. 

Bumdes merupakan lembaga pada tingkat desa, kehadiran bumdes menjadi 

gerbang bagi kemandirian masyarakat desa.  Pengelolaan bumdes perlu menjadi 

perhatian, karena pengelolaan yang baik akan membawa keberlangsungan 

berjalannya lembaga di masa yang akan datang. Aturan main yang dibuat dalam 

sebuah lembaga juga, diharapkan membawa kemandirian serta keberdayaan desa. 

sehingga pengelolaan yang baik sebuah lembaga perlu diperhatikan, agar 

terlaksananya tujuan yang diharapkan. 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDES). 
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Wawancara 

Wawancara dengan Bapak Haris Barja selaku Direktur BUMDes bersama, pada 

tanggal 5  Juni  2017 pukul 18.51 WIB. 

Wawancara dengan Bapak Asep Bashir selaku Ketua Komisaris BUMDes 

bersama, pada tanggal 3 Juni  2017 pukul 10.53 WIB. 

Wawancara dengan Bapak Diki selaku Kepala Bidang Administrasi BUMDes 

bersama, pada tanggal 3 Juni  2017 pukul 13.17 WIB. 

Wawancara dengan Bapak Suprayogi selaku Manajer BUMDes bersama, pada

 tanggal 4 Juni  2017 pukul 11.20 WIB. 

Wawancara dengan Bapak Ihsan selaku Ketua Koor Unit Usaha BUMDes 

bersama, pada tanggal 4Juni  2017 pukul 13.53 WIB.  

  

 


