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ABSTRAK 

 

Makmur, 2019. Peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian di 

Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Pasca Sarjana Magister Agribisnis, 

Universitas Muhammadiyah Makassar (dibimbing oleh Ratnawati Tahir, dan 

Mohammad Natsir). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran BUMDes dalam 

meningkatkan perekonomian desa, dan untuk mengkaji pengelolaan bumdes di 

Kecamatan Sinjai timur. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, lokasi 

dan waktu penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai 

pada bulan Januari sampai dengan  Maret 2019, Informan yang dipilih adalah 

informan yang mengetahui situasi dan dapat memberikan informasi terpercaya 

mengenai objek yang di teliti. Penelitian ini juga memilih informan kunci secara 

sengaja (purposive sampling). Teknik pengumpulan data yaitu observasi, 

wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui 

memberikan gambaran informasi masalah secara jelas, kemudian interpretasikan 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan dukungan teori yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan teknik keabsahan data 

menggunakan triangulasi sumber, waktu, teknik. reduksi data, pengumpulan 

data, dan penarikan kesimpulan 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran bumdes di Kecamatan 

Sinjai Timur telah berjalan, seperti menjalankan sebuah usaha perkreditan mikro, 

menjalankan jasa persewaan, menjalankan agribisnis peternakan sapi dan dari 

keseluruhan tersebut dapat meningkatkan perekonomian desa, hanya kenerja 

dari bumdes tersebut belum maksimal yaitu  pengembangan usaha dan 

menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat dan meningkatkan 

pendapatan asli desa  sesuai yang diharapkan. Dan Pengelolaan badan usaha 

milik desa di kecamatan sinjai timur belum maksimal dan tidak profesional dalam 

mengelola usaha, karena kurangnya fasilitas, dan pengawasan dari pihak 

pemerintah desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

 

Kata Kunci : Peran bumdes, perekonomian, pengelolaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa 

yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya 

memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan 

dan potensi desa.Bumdes harus memiliki perbedaan dengan lembaga 

ekonomi pada umumnya, ini di maksudkan agar keberadaan dan kinerja 

Bumdes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

peningkatan kesejahteraan warga masyarakatnya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang 

Desa, pasal 1 ayat 7 yaitu  Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes 

merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 

dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, japsa, pelayanan 

usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

BUMDes merupakan elemen dan instrument penggerak ekonomi 

masyarakat desa. BUMDes harus dipahami dan dilakukan secara 

maksimal. BUMDes menjadi pusat perekonomian masyarakat desa untuk 

menumbuhkembangkan ekonomi lokal. Keberadaan BUMDes adalah 

untuk memperkuat ekonomi rakyat desa (Sutoro Eko, 2015). 

BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa 

yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan 



 
 

inovasi dalam pembangunan desa, terutama dalam hal peningkatan 

perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes 

diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa masyarakat yang 

dikelola secara baik dan professional. Keberadaan BUMDes menjadi 

harapan masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi desa melalui 

pengelolaan keuangan desa yang di dasarkan pada Anggaran 

Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes). 

Pendirian BUMDes adalah merupakan perwujudan dari 

pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif 

yaitu : 1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan 

pokok  2. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan 

secara optimal.  3. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu 

mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian 

masyarakat. 4. Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga 

masyarakat. 

Meningkatkan desa mandiri melalui pembangunan dan 

pemberdayaan bagi masyarakat desa harus terus dilakukan oleh 

pemerintah dan daerah sebagai pola pendampingan. Pendampingan 

terhadap masyarakat desa penting dilakukan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 tentang Desa pasal 28 ayat 1 

menjelaskan bahwa pendampingan secara berjenjang harus terus 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan.  



 
 

Pendampingan berjenjang artinya bahwa pendampingan dilakukan 

secara terus menerus sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh 

masyarakat.Pendampingan terhadap pemberdayaan masyarakat 

dilakukan secara berjenjang dengan tetap memperhatikan aspek 

kemandirian masyarakat.Masyarakat yang mandiri mempunyai peran 

strategis dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Dari 

pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan sumber daya yang 

potensial dan professional yang dapat dijadikan sebagai pondasi dasar 

dalam pembangunan desa yang berklanjutan. 

Peran BUMDes  di antara  lain:  1.  identifikasi  potensi  desa;  2. 

pemetaan usaha unggulan desa; 3. membangun sentra ekonomi yang 

terintegrasi; dan 4.memasarkan produk unggulan desa. 5.meningkatkan 

pendapatan asli desa (PADes).Bumdes di desa telah menjalankan 

perannya dalam meningkatkan perekonomian desa termasuk memberikan 

kredit kepada masyarakat membutuhkan modal usaha kredit untuk 

masyarakat dalam pengembangan usahanya, jasa persewaan mini mixer 

yang memiliki pedapatan dan usaha peternakan sapi yang memiliki 

pendapatan, kemudian dari keseluruhan pendapatan tersebut terjadilah 

perputaran  prekonomian di desa, hanya saja usaha –usaha yang di jalan 

badan usaha milik desa tersebut belum maksimal. 

Kecamatan Sinjai Timur terdiri dari 12 Desa dan semuanya memiliki 

Bumdes (Badan Usaha Milik Desa).Kehadiran Bumdes belum dapat 



 
 

mengangkat prodak –prodak local pertanian yang ada di Desa.Kemudian 

hal yang terjadi pada pengelolaan bumdes dengan sistem kekeluargaan 

oleh kepala desa sebagai komisaris dalam usaha tersebut.Maka sistem 

pengelolaan lembaga bumdes tersebut belum berjalan sebagaimana 

mestinya. 

Bumdes di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai mempunyai 

masalah yang penting di teliti maka dari itu penelitian ini mengkaji peran 

bumdes dalam meningkatkan perekonomian desa dan pengeloloaan 

badan usaha milik desa yang seharusnya menopang perekonomian desa 

dan meningkatkan pendapatan asli desa yang besar. Berdasarkan latar 

belakang tersebut maka dapat di rumuskan masalahnya yaitu ; 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Peran Bumdes dalam meningkatkan perekonomian desa ? 

2. Bagaimana pengelolaan Bumdes di Kecamatan Sinjai Timur ? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengkaji Peran Bumdes dalam meningkatkan Perekonomian 

Desa. 

2. Untuk mengkaji pengelolaan bumdes di Kecamatan Sinjai timur. 

 
D.  Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 



 
 

1. Manfaat teoritis 

Dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan akurat tentang 

Peran Bumdes dalam meningkatakan perekonomian desa di 

Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, serta dapat menjadi 

bahan acuan di bidang penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat peraktis 

a) Bagi penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan sebagai bekal 

dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritik terhadap masalah 

peraktik. 

b) Bagi pemerintah dan masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta 

kontribusi bagi pemerintah desa  khususunya  untuk pembentukan  

dan pengelolaan bumdes guna membangun ekonomi desa dengan 

cara meningkatkan perekonomian desa melalui BUMdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Bumdes 

 Penelitian yang relevan sebelumnya (Chikamawati,2015)BUMDes  

sebagai  badan  usaha  desa  sangat  berpengaruh  terhadap peningkatan  

kesejahteraan  masyarakat.  BUMDes  sebagai  sebuah  program  yang 

dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

yang lebih baik.  Sebagai  badan  usaha  desa  tentunya  harus  dikelola  

secara  bersama  untuk kepentingan  bersama.   

 BUMDes  menjadi  sumber  usaha  masyarakat  dalam 

memaksimalkan  potensi  yang  ada  di  desa.  Pada  pembahasan  di  

atas  sudah disinggung  bahwa  BUMDes  menjadi  pilot  project  dalam  

meningkatkan  hasil potensi desa menjadi produk unggulan yang dapat 

menembus pasar international. Lantas di mana letak peran BUMDes 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?Peran  BUMDes  antara  

lain:  1.  identifikasi  potensi  desa;  2. pemetaan usaha unggulan desa; 3. 

membangun sentra ekonomi yang terintegrasi; dan 4 memasarkan produk 

unggulan desa. 

 Oleh  karena  ini  harus  dibangun  sebuah  strategi  pembangunan  

ekonomi desa  dengan  melibatkan  peran  BUMDes  di  dalamnya  



 
 

sebagai  salah  satu  pilar pembangunan desa yang berkelanjutan. Willy  

Wirasasmita  berpendapat  bahwa  untuk  meningkatkan  ekonomi 

perdesaan harus dilakukan dengan strategi pembangunan yang 

berkarakter, yaitu: 1.  mempunyai  kemampuan  dalam  menyelesaikan  

berbagai  persoalan  di  dalam ekonomi perdesaan; 2. memaksimalkan 

penyelesaian perekonomian tidak harus melakukan  peminjaman  kepada  

pihak  eksternal  dalam  menyelesaikan permasalahan  perekonomian; 3. 

memanfaatkan hasil sumber daya pembangunan yang ada dengan 

memberikan kepastian secara hukum kepada masyarakat dengan 

mengoptimalkan  pelaksanaannya;  4.  menjadikan  pembangunan  terus 

berkelanjutan  untuk  masyarakat  yang  lebih  baik  untuk  masa  yang  

akan  datang.  

 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa 

yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya 

memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan 

dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 

2004tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka 

peningkatan Pendapatan Asli Desa(PADesa).  

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut Bumdes adalah program 

pemerintah yang rancang untuk meningkatkan ekonomi pedesaan dan 

dapat meningkatkan pendapatan asli desa(PADes) dan menggali potensi 

local yang ada didesa 



 
 

Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi 

dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga 

ekonomi pada umumnya.Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja 

BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

peningkatan kesejahteraan warga desa.Disamping itu, supaya tidak 

berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat 

mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. 

Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan 

FakultasEkonomi Universitas Brawijaya dalam bukunya yang berjudul 

Buku PanduanPendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) menyatakan bahwa, “BUMDes merupakan pilar kegiatan 

ekonomi di desa yang berfungsisebagai lembaga sosial (social institution) 

dan komersial (commercialinstitution).BUMDes sebagai lembaga sosial 

berpihak kepada kepentinganmasyarakat melalui kontribusinya dalam 

penyediaan pelayanan sosial.Sedangkan sebagai lembaga komersial 

bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal 

(barang dan jasa) ke pasar.”(Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem 

Pembangunan Fakultas Ekonomi UniversitasBrawijaya: 2007: 

BUMDes sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang 

menaungiberbagai unit usaha desa memiliki peranan penting dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.Peranan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang 



 
 

atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang 

dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. 

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan karena 

yang satu tergantung pada yang lainnya dan begitu pula sebaliknya. 

Tidakada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa 

peranan,sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga 

mempunyai dua arti,setiap orang mempunyai macam-macam peranan 

yang berasal dari pola pola pergaulan hidupnya. Hal itu berarti sekaligus 

bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat 

serta kesempatan kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat 

kepadanya. 

BUMDes  merupakan  elemen  dan  instrument  penggerak  

ekonomi masyarakat  desa.  BUMDes  harus  dipahami  dan  dilakukan  

secara  maksimal. BUMDes  menjadi  pusat  perekonomian  masyarakat  

desa  untuk menumbuhkembangkan  ekonomi  lokal.  Keberadaan  

BUMDes  adalah  untuk memperkuat ekonomi rakyat desa (Sutoro 

Eko,2015) 

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku 

seseorang,peranan menyebabkan seseorang pada batasan-batasan 

tertentu, dapat meramalkan perbedaan-perbedaan orang lain. Orang yang 

bersangkutan 



 
 

akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang 

sekelompoknya, hubungan antara peranan-peranan individu dalam 

masyarakat. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta 

menjalankan suatu peranan yang mempengaruhi lingkungannya. Menurut 

Soekamto peranan mencakup tiga hal yaitu:  

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakat. 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi.  

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat(Soekamto,2009)  

Dari penjelasan yang telah diungkapkan tersebut maka indikator   

peranan adalah: 

1. Peraturan, peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok 

masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah 

laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati 

aturan yang berlaku; atau ukuran,kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur 

untuk menilai ataumembandingkan sesuatu. (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia melalui carapedia.com)  

2. Konsep, Woodruf mendefinisikan konsep sebagai suatu gagasan atau 

ide yang relatif sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang suatu 



 
 

objek, produk subjektif yang berasal dari caraseseorang membuat 

pengertian terhadap objek-objek atau bendabenda melalui 

pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). 

Pada tingkat konkrit, konsep merupakan suatu gambaran mental dari 

beberapa objek atau kejadian yang sesungguhnya.Pada tingkat abstrak 

dan komplek, konsep merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang telah 

ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu. (Woodruf, 

1986) 

3. Hak dan kewajiban, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak 

memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, 

kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan 

oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yg benar atas sesuatu atau 

untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban 

adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang 

harus dilaksanakan). 

Didalam interaksi sosial kadang kala kurang disadari bahwa yang 

paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa 

dianggap proses interaksi tersebut kedudukan lebih dipentingkan 

sehingga terjadi hubungan-hubungan yang timpang tersebut lebih 

cenderung mementingkan bahwa satu pihak mempunyai hak saja 

sedangkan pihak lainhanyalah mempunyai kewajiban belaka. 

Berdasarkan pendapat tersebut Bumdes adalah sebuah lembaga 

usaha desa yang seluruh modalnya dari desa yang dikelolah oleh 



 
 

sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

 
B. Peranan Bumdes 

Peranan  BUMDes  sebagai fasilitator  di  desa  Lanjut  adalah 

menfasilitasi  segala  aktivitas perencanaan  badan  usaha  yang  akan 

dibangunan  dan  juga  memfasilitasi pemerintah  desa  untuk  

meningkatkan pendapatan asli desakemudian untuk dilaksanakan. 

Sebagai  Ketua  BUMDesselain  mengumpulkan  usaha  juga 

melakukan  pendampingan perencanaan  pembangunan.selain  itu 

BUMDes  di  Desa  Lanjut  juga melakukan  inisiatif  untuk mengupayakan  

pencarian  solusi terhadap  persoalan  yang  ada  di  Desa Lanjut  agar  

dapat  menjadi  fasilitator yang baik ada beberapa indikator yang dikaji 

didalamnya sebagai berikut: 

BUMDes sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi 

berbagai unit usaha desa memiliki peranan penting dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa. Peranan berasal dari kata peran, peran 

memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh 

yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian 

dari tugas utama yang kewajibanya sesuai dengan kedudukan yang 

dimilikinya.( Kurniawan, 2016) 

 
Menurut  (Soerjono  Soekanto,2009) Peranan merupakan  aspek  

dinamis apabila  seseorang melaksanakan  hak  dan  kewajibannya 



 
 

sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. 

Perbedaan antara  kedudukan  dengan  peranan adalah  untuk  

kepentingan  ilmu pengetahuan.  Keduanya  tidak  dapat dipisah-

pisahkan,  karena  yang  satu tergantung  pada  yang  lain  dan 

sebaliknya” (Soerjono Soekanto, 2009) 

Peranan menurut Gros, Mason dan M.C Eachern yang dikutip 

dalam buku Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi karangan David Berry 

adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau 

kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu.  

Hal senada juga diungkapkan oleh David Berry, menurutnya 

didalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu: 1. Harapan-harapan 

dari masyarakat terdapat pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari 

pemegang peran. 2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh sipemegang 

peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan 

peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang, peranan 

menyebabkan seseorang pada batasan batasan tertentu, dapat 

meramalkan perbedaan-perbedaan orang lain.  

Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku 

sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya, hubungan antara 

peranan-peranan individu dalam masyarakat. Seseorang menduduki 

suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan yang 

mempengaruhi lingkungannya. Menurut Soekanto peranan mencakup tiga 



 
 

hal yaitu: 1. Peranan meliputi norma - norma yang dihubungkan dengan 

posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. 

Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan 

yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, 2. Berperan 

secara aktip dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan 

masyarakat, 3. Memperkokok perekonomian rakyat sebagai dasar 

kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan bumdes sebagai 

pondasinya, 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan 

perekonomian masyarakat desa, 5. Membantu para masyarakat untuk 

meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan 

kemakmuran masyarakat,( seyadi, 2003)  

Penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan indikator Badan 

usaha milik desa(BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna 

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.  

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroprasi 

diperdesaan,BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga 

ekonomi lainnya. Hal ini dimakud agar keberadaan dan kinerja BUMDes 

dapat member konstribusi yang signifikan terhadap peningkatan 

kesejahteraan warga desa.  



 
 

BUMDes sebagai badan usaha desa sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai sebuah 

program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat yang lebih baik. Sebagai badan usaha desa tentunya harus 

dikelola secara bersama untuk kepentingan bersama. BUMDes menjadi 

sumber usaha masyarakat dalam memaksimalkan potensi yang ada di 

desa. Pada pembahasan di atas sudah disinggung bahwa BUMDes 

menjadi pilot project dalam meningkatkan hasil potensi desa menjadi 

produk unggulan yang dapat menembus pasar international. 

Lantas di mana letak peran BUMDes dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat? Peran BUMDes antara lain: 1. identifikasi 

potensi desa; 2. pemetaan usaha unggulan desa; 3. membangun sentra 

ekonomi yang terintegrasi; dan 4.memasarkan produk unggulan desa. 

Oleh karena ini harus dibangun sebuah strategi pembangunan 

ekonomi desa dengan melibatkan peran BUMDes di dalamnya sebagai 

salah satu pilar pembangunan desa yang berkelanjutan. 

Willy Wirasasmita berpendapat bahwa untuk meningkatkan 

ekonomi perdesaan harus dilakukan dengan strategi pembangunan yang 

berkarakter, yaitu: 1.mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan 

berbagai persoalan di dalam ekonomi perdesaan;  2. memaksimalkan 

penyelesaian perekonomian tidak harus melakukan peminjaman kepada 

pihak eksternal dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian; 3. 

memanfaatkan hasil sumber daya pembangunan yang ada dengan 



 
 

memberikan kepastian secara hukum kepada masyarakat dengan 

mengoptimalkan pelaksanaannya; 4. menjadikan pembangunan terus 

berkelanjutan untuk masyarakat yang lebih baik untuk masa yang akan 

datin 

 
C. Badan Hukum BUMDes  

Secara umum badan usaha milik pemerintah apakah BUMN 

maupun BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah melalui penyertaan 

secara langsun yang berasal dari kekayaan negara atau kekayaan 

pemerintah daerah yang dipisahkan.Badan usaha milik pemerintah bisa 

berbentuk Perusahaan Perseroan atau Persero maupun Perusahaan 

Umum atau Perum. Persero bias berbentuk perseroan terbatas dimana 

modalnya terbagi dalam sahamsahamyang seluruhnya atau paling sedikit 

51 persen dimiliki oleh Negara atau pemerintah daerah dan bertujuan 

untuk mengejar keuntungan. Sedangkan Perum merupakan BUMN atau 

BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan tidak terbagi 

atas saham-saham yang bertujuan 

 
D.Pengertian Manajemen  

 
Dalam Encyclopedia of the sosial Science, dikatakan bahwa 

manajemen adalah suatu proses di mana pelaksanaan suatu tujuan 

diselenggarakan dan diawasi. George R. Terry menyatakan bahwa 

manajemen adalah sebuah proses yang khas, terdiri atas kegiatan 



 
 

perencanaan, pengorganisasian, menggerakkandan pengawasan yang 

dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan dengan bantuan manusia dan sumber-sumber daya lain.  

Merry Parker Follet memberikan batasan manajemen sebagai seni 

untuk melakukan suatu pekerjaan melalui orang-orang (the art getting 

thing thruogh people). Definisi ini memang sesuai dengan kenyataan 

dalam kehidupan sehari-hari, di manar para manajer tidak melakukan 

sendiri tugas-tugas yang harus diselesaikan, tetapi dengan cara mengatur 

orang-orang lain untuk melakukannya.  

James A.F. Stoner mengemukakan bahwa manajemen adalah 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian 

dan pengawasan anggota organisasi dan proses penggunaan semua 

sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengkoordinasian dan pengawasan atas sumberdaya, terutama 

sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu. 

Dari definisi di atas ada tiga hal pokok dalam manajemen, yaitu 

(1).Ada tujuan yang hendak dicapai; (2).Tujuan dicapai dengan 

menggunakan kegiatan orang lain; (3). Kegiatan-kegiatan orang lain 

tersebut harus dibimbing dan diawasi. Tiga hal pokok dalam manajemen 

dapat terlaksana ketika penerapan fungsi-fungsi manajemen 



 
 

diimplementasikan.(Firdaus, 2010).Fungsi-fungsi manajemen yang 

dimaksud adalah kegiatan perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pengarahan (directing), pengkoordinasian (coordinating) dan 

pengawasan (controlling). 

Secara keseluruhan mekanisme kerja dari fungsi-fungsi 

manajemen yang dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai 

berikut: Fungsi Manajemen yaitu ; Perencanaan, Pengorganisasian, 

Pengarahan, Pengkoordinasian. 

 

E. Peran Bumdes dalam Peningkatan ekonomi pedesaan dan 
pembangunan desa 
 

  Tindakan ekonomi dalam masyarakat pedesaan yang berhubungan 

dengan ekonomi moral, seperti di kemukaan damsar dan Indrayani (2015), 

tidk hanya dihadapi oleh komonitas petani tetapi juga oleh komoditas 

pedagang. Dalam penelitian tesis raharja, 

Menurut (Kartasasmita,2001) mengatakan bahwa hakekat 

pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik 

pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah 

kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan 

dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan 

penggerakpembangunan. 

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat 

bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, 

pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat 



 
 

ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup 

dan kesejahteraannya. 

Menurut (Suparno,2001) menegaskan bahwa pembangunan desa 

dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah 

dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan 

prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada 

kemampuan masyarakat itu sendiri. 

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan 

masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut 

menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh 

(Ahmadi,2001) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan 

perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam 

pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak.Bahwa pada hakekatnya 

pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan 

pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan 

pengawasan.Menurut beberapa ahli dikemukakan, pembangunan desa 

adalah sebagaiberikut : 

1. Pembangunan desa adalah seluruh rangkaian usaha yang dilakukan 

dilingkungan desa yang bertujuan untuk mempertinggi taraf hidup 

masyarakat desa, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat dengan 

rencana yang dibuat atas dasar musyawarah dikalangan masyarakatdesa. 

2. Pembangunan desa adalah pembangunan masyarakat desa dalam 

suatu proses dimana anggota, masyarakat desa pertama-tama 



 
 

mendiskusikan yang kemudian memutuskan keinginan selanjutnya 

merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk masyarakat 

memenuhikeinginannya. 

3. Pembangunan desa adalah adanya gerakan bersama untuk perubahan 

tingkat kehidupan masyarakat desa yang meliputi aspek-aspek kehidupan 

hidup, baik lahir maupun bathin yang dilakukan secara swadaya sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat desa.4.  Pembangunan desa adalah 

pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu 

dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat 

dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan 

dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan 

partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya, gotong royong 

masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan. 

5. Pembangunan desa adalah suatu pembangunan yang diarahkan untuk 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa da 

didasarkan kepada tugas dan kewajiban 

masyarakatdesasecarakeseluruhan. 

6.  Pembangunan adalah pembangunan yang sepanjang prosesnya 

masyarakat desa diharapkan berpartisipasi (ikut serta) secara aktif dan 

dikelola ditingkat desa.7. Pembangunan dari masyarakat pada unit 

pemerintah terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus-menerus, 

sistematis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha 



 
 

pembangunan negara sebagai usaha yang menyeluruh (Tjokromijojo, 

1990) 

Ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial berkepentingan 

denganmanusia dan bagaimana cara yang paling baik untuk menyediakan 

saranamaterial bagi mereka guna membantu mereka mewujudkan 

potensimanusiawinya secara penuh. Sejalan dengan tujuan tersebut di 

tengahtengahpersaingan global yang lebih kompetitif, banyak sekali 

pelakuekonomi yang ikut berperan dalam proses pertumbuhan dan 

perkembanganekonomi desa. Salah satunya program yang sedang 

gencar dipromosikanolehDepartemen Dalam Negeri adalah Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes)sebagai penggerak perekonomian desa. 

F. Kelembagaan Agribisnis 

Membahas tentang kelembagaan agribisnis, maka menurut Mubyarto 

(1995) mengemukakan bahwa lembaga (institution) adalah organisasi 

atau kaidah-kaidah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku 

atau tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan 

rutin setiap hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Jafar (1994), lembaga yang terkait dalam pembangunan 

agribisnis secara garis besar terdiri atas:  (1) Lembaga pemerintah, 

berperan sebagai pembina dan bertanggungjawab terhadap 

pengembangan sistem agribisnis,  (2) Lembaga dunia usaha terdiri  atas: 

Swasta BUMN, Koperasi, Lembaga Keuangan dan Perbankan, dll, 

berperan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan usahatani 



 
 

terutama menyangkut pelayanan bagi kebutuhan masyarakat dan  (3) 

Lembaga lain seperti: LMD/LKMD, Gapoktan/kelompok tani. 

Dijelaskan lebih lanjut bahwa secara operasional lembaga yang 

bekerja dalam sistem agribisnis adalah: (1) Lembaga yang beroperasi di 

bidang sarana produksi,  (2) Lembaga yang beroperasi di bidang 

pascapanen,  (3) Lembaga yang beroperasi di bidang pemasaran,  (4) 

Lembaga di bidang industri hilir dan  (5) Lembaga jasa. Fungsi utama 

lembaga-lembaga ini adalah memberikan nilai tambah yang maksimum 

bagi pelaku utama agribisnis (petani) di pedesaan. 

Agribisnis dibentuk dari dua unsur kata yaitu: “agri” yang berasal 

dari kata agriculture (pertanian) dan “bisnis” yang berasal dari kata  

business (usaha). Ini berarti agribisnis adalah usaha dalam bidang 

pertanian mulai dari input, produksi, pengolahan, pemasaran atau 

kegiatan lain yang berkaitan (Soekartawi, 2002). 

Menurut Soekartawi (2002) agribisnis adalah aktivitas yang 

dilaksanakan secara terpadu dimulai dari penyediaan sarana produksi dan 

peralatan pertanian, usahatani, pengolahan hasil pertanian dan 

pemasaran hasil pertanian. 

Agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari 4 (empat) sub 

sistem yaitu: (1) Sub sistem penyediaan sarana produksi atau agro input, 

mencakup perencanaan dan pengelolaan sarana produksi, teknologi dan 

sumber daya agar memenuhi kriteria tepat waktu, tepat mutu, produk yang 



 
 

sesuai keinginan konsumen dan terjangkau oleh daya beli petani. (2) Sub 

sistem proses produksi atau usahatani, mencakup perencanaan lokasi, 

komoditas, teknologi dan pola usahatani intensif dalam rangka 

meningkatkan produktivitas lahan semaksimal mungkin dengan 

memperhatikan kaidah sustainable (lestari), komersial atau ekonomi 

terbuka bukan sub sistem atau ekonomi tertutup. (3) Sub sistem 

pengolahan hasil atau agroindustri, menyangkut penanganan pascapanen 

produk pertanian sampai tingkat pengolahan lanjutan untuk maksud 

memperoleh nilai tambah (added value) dari produksi primer, termasuk 

proses pemanenan, pembekuan, pengeringan, peningkatan mutu dan 

seterusnya. (4) Sub sistem pemasaran, mencakup hasil usahatani dan 

agroindustri baik untuk pasar domestik maupun ekspor, termasuk 

pemantauan informasi pasar dan “market intelligence” pada pasar dalam 

negeri dan pasar luar negeri. 

Agribisnis menurut Saragih (2001) merupakan bentuk modern dari 

pertanian primer, yang mencakup empat sub sistem dan menekankan 

pada keterkaitan dan integrasi vertikal antar sub sistem tersebut dalam 

suatu sistem komoditas. Keempat sub sistem tersebut adalah: sub sistem 

agribisnis hulu (upstream agribusiness), sub sistem usahatani (on farm 

agribusiness), sub sistem agribisnis hilir (down stream agribusiness), dan 

sub sistem yang memberikan jasa penunjang bagi kegiatan agribisnis 

(supporting institution). 



 
 

Menurut Jafar (1994) agribisnis adalah satu kesatuan sistem usaha 

dibidang pertanian yang mempunyai suatu posisi kemampuan adu tawar 

serta tampil mandiri guna menghasilkan barang yang berkualitas secara 

kontinyu, memiliki dinamika untuk memanfaatkan peluang dan isyarat 

pasar dan mempunyai kekuatan untuk menangkal dampak buruk dari 

permainan pasar. 

Defenisi yang lebih lengkap mengenai agribisnis diberikan oleh 

pencetus awal istilah agribisnis yaitu Davis dan Goldberg (1957) sebagai 

berikut: 

Agribisnis is the sum total of all operations involved in the manufacture 

and distribution of farm supplies, production activities on the farm and 

stroge, processing and distribution of commodities and items made from 

them. 

Pengertian sistem agribisnis dijelaskan pula dalam dokumen resmi 

Departemen Pertanian. Sistem agribisnis meliputi semua aktivitas mulai 

dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai pada 

pemasaran. 

Maka dapat di definisikan bahwa kelembagaan agribisnis adalah 

lembaga yang terkait dalam pembangunan agribisnis bisa berkaitan 

dengan lembaga pemerintah desa yang berperan mengembangkan 

sistem agribisnis di pedesaan seperti badan usaha milik desa yang 

bergelut di bidang agribisnis. 

 

 



 
 

G. Pengertian Pedesaan dan Desa 

Pedesaan berasal dari kata desa.kata yang berasal dari Bahasa 

jawa.desa dalam Bahasa etnik yang terdapat di Indonesia dikenal dalam 

berbagai istilah, seperti batak di sebut dengan huta atau kuta, 

Minangkabau di kenal I sebagai nigari, Aceh disebut sebagai gampong, 

bugis dekenal dengan matowa, makassar di sebut dengan gukang, atau 

minahasa di sebut dengan wanua. 

 Dalam berbagai literature, konsep desa dipersandingkan dengan 

kota. Sehingga ketika desa didiskusikan sebagai suatu konsep, maka 

baiasanya terkait pula dengan pembicaraan dengan konsep perkotaan 

atau kota. Apa yang di lakukan para ahli merumuskan ketika mereka akan 

merumuskan konsep desa, paling tidak ada beberapa cara yang di 

lakukan oleh para ahli, antara lain: satu perbedaan statistik penduduk atau 

warga apapila wilayah tersebut sebagai desa. 

Menurut Soekandar Wiriaatmadja dalam bukunya “Pokok-Pokok 

SosiologiPedesaan”Yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum, di 

mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa 

mengadakanpemerintahan sendiri. Desa terjadi dari hanya satu tempat 

kediamanmasyarakat saja, ataupun terjadi dari suatu induk desa dan 

beberapatempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang 

terpisahyang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal 

sendiri,kesatuan-kesatuan mana dinamakan pendukuhan, 



 
 

ampean,kampung, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan 

darat.(Wiriaatmadja,1986:12)   

Menurut Safari Imam Asy‟ari dalam bukunya “Sosiologi Kota dan 

desa” pengertian desa dibagi menjadi empat yaitu:  

1. Aspek morfologi, desa ialah pemanfaatan lahan atau tanah oleh 

penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah 

tinggal yang terpancar.  

2. Aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil 

penduduk dengan kepadatan yang rendah  

3. Aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau 

masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok 

tanam atau agraria, atau nelayan.  

4. Aspek sosial dan budaya, desa itu tampak dari hubungan social antar 

penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat 

pribadi, tidak banyak pilihan dan kurang tampak adanya pengotaan, atau 

dengan kata lain bersifat homogen,serta bergotong royong. (Asy‟ari, 

1993:94) 

Sebutan  desa  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  baru  

dikenal  pada  masa kolonial  Belanda.  Desa  pada  umumnya  

mempunyai  pemerintahan  sendiri  yang secara  otonom  tanpa  ikatan  

hirarkhis-struktural  dengan  struktur  yang lebih tinggi.Dalam  beberapa  

konteks  bahasa,  daerah-daerah  di  Indonesia  banyak  yang 

menyebutkan “desa” dalam ragam bahasa yang lainnya, namun tetap 



 
 

sama artinyadesa,  misal  di  masyarakat  lampung  dikenal  dengan  

sebutan  tiyuh  atau  pekon. Namun  jika  dilihat  secara  etimologis  kata  

desa  berasal  dari  bahasa  sansekerta, yaitu  “deca”,  seperti  dusun,  

desi,  negara,  negeri,  negari,  nagaro,  negory(nagarom), yang berarti 

tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur, yang  merujuk  

pada  satu  kesatuan  hidup  dengan  satu  kesatuan  norma  serta 

memiliki batas yang jelas. 

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 

menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,  adalah  kesatuan  

masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  

untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan 

masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  

usul,  dan/atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  

pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.A.W Wijaya 

mengartikan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah 

penduduk  sebagai  kesatuan  masyarakat  termasuk  didalamnya  

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan 

terendah langsung di  bawah  camat  dan  berhak  menjalankan  rumah  

tangganya  sendiri 

 

 



 
 

F. Penelitian yang relevan 

N

O. 

JUDUL PENELITIAN METODE 

ANALISIS  

HASIL PENELITIAN 

1. PERAN BUMDes DALAM 

MENINGKATKAN 

PERTUMBUHAN EKONOMI 

PEDESAAN MELALUI 

PENGUATAN SUMBER 

DAYA MANUSIA 

Metode 

analisis 

kualitatif 

BUMDes  salah  satu  pilar  

pembangunan  desa  yang  

digalakkan  oleh pemerintah  untuk  

meningkatkan  kesejahteraan 

masyarakat  pedesaan.  Sebagai 

sebuah  sentral  ekonomi  desa,  

diharapkan  BUMDes  mempunyai  

peran  dalam  

pembangunan  desa  yang  

berkelanjutan,  pemberdayaan  

masyarakat  desa,  dan  

peningkatan terhadap ekonomi desa.  

Ekonomi  pedesaan  harus  

dilakukan  berdasarkan  potensi  

yang  dimiliki.  

Potensi sumber daya manusia, 

sumber daya alam, sumber daya 

infrastruktur dan  

sumber  daya  struktur.   Persoalan  

kesejahteraan  masyarakat  desa  

bermula  dari tingkat ekonomi 

masyarakat desa yang rendah. 

Strategi pembangunan desa harus 

dilakukan  secara  komprehensip  

dengan  berbagai  potensi  yang  

dimilikinya. Kualitas  sumber  daya  

manusia  desa  juga  perlu  untuk  

terus  ditingkatkan  dengan  

berbagai  program  dan  

pendampingan.  Goal  yang  

diharapkan  adalah  terciptanya 



 
 

masyarakat desa yang mandiri, 

berdaya saing, sejahtera dan 

berkualitas. 

2. Peraan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMdes) terhadap 

kesejahteraan masyarakat 

Pojokerto kecamatan pojorwo 

kabupten lampung tengah  

Metode 

analisis 

kualitatif 

PerananBUMDes sejahtera di desa 

pojokerto berdiri sejak tahun 2013 

belum dapat memaksimalkan 

perannya dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, seperti 

kesejahteraan yang belum  merata 

bagi sebagian masyarakat, masih 

ada ketimpangan kesejahtaeraan 

antar masyarakat di desa pojokerto, 

Hal itu di karenakan masih adanya 

kendala dan  kurang maksimalya 

kinerja bumdes sejahtera itu sendiri 

3. PERANAN BADAN USAHA 

MILIK DESA (BUMDES) 

DALAM  

PENINGKATAN 

PENDAPATAN ASLI DESA 

 1.Peranan  BUMDes  sebagai 

Fasilitator  dalam  peningkatan 

pendapatan  asli  desa  sudah bisa  

dikatakan  baik  dan  aktif dalam  hal  

perencanaan  dan memfasilitasi  

segala  usaha yang dibangun di 

Desa Lanjut itu sendiri. 

2.  Peranan  BUMDes  sebagai 

Mediator  dalam  peningkatan 

pendapatan  asli  desa  berjalan 

dengan mestinya hal ini dapat dilihat  

dari  BUMDes mendukung  penuh 

pengembangan  kegiatan usaha 

desa yang dilaksanakan di desa 

lanjut.  

3.  Peranan  BUMDes  sebagai 

Motivator  dalam  peningkatan 

pendapatan  asli  desa  sudah baik.  

disini  BUMDes mendorong  penuh 

peningkatan  pendapatan  desa 

walaupun  hanya  Rp.  



 
 

3.940.000 di tahun 2015.  

4.  Peranan  BUMDes  sebagai 

Dinamisator  dalam peningkatan  

pendapatan  asli desa  tidak  

berjalan  dengan baik,  di  karnakan  

Ketua BUMDes  mengatakan  sendiri 

bahwa  jika  badan  usaha tersebut  

sudah  berjalan  maka masyarakat  

yang  berhak  

menanggapi  bagaimana  baik dan  

tidaknnya  sebab masyarakat  

langsung  yang memanfaatkan  hasil  

dari usaha desa tersebut.  

 

4. EKSISTENSI BADAN USAHA 

MILIK DESA 

TERHADAPPENINGKATANP

ENDAPATAN ASLI  DESA DI 

TIYUHCANDRA KENCANA 

KECAMATAN 

TULANGBAWANG TENGAH 

KABUPATENTULANG 

BAWANG BARAT 

Metode 

analisis 

kualitatif 

1.  Eksistensi  dari  BUMDes  Artha 

Kencana   terhadap  peningkatan  

Pendapatan Asli  Desa  dapat  dilihat  

dari  peningkatan  PADes  dari  

tahun  2014  sampai Tahun 2016. 

Pada tahun 2014 pendapatan asli 

tiyuh sebesar Rp. 12.300.000 

meningkat  menjadi  Rp.  15.000.000  

ditahun  2015,  serta  mengalami 

peningkatan  kembali  pada  tahun  

2016  menjadi  Rp.  17.000.000.  

Tidak menutup  kemungkinan 

pendapatan  asli  tiyuh  akan  

semakin  meningkat mengingat  

BUMDes  Artha  Kencana  mendapat  

tambahan  modal  usaha  dari 

Alokasi  Dana  Desa  serta  untuk  

selanjutnya  BUMDes  Artha  

Kencana  akan menambah  unit  

usaha  lagi,  ini  secara  otomatis  

akan memberikan  kontribusi positif 

bagi pendapatan asli tiyuh. 

2.  Pengelolaan  BUMDes  Artha  



 
 

Kencana  juga  menemui  beberapa  

kendala diantaranya: (a) 

Kemampuan Sumber Daya Manusia 

(SDM) dalam mengelola  

BUMDes  masih  kurang;  (b)  

Partisipasi  masyarakat  yang  

kurang  terhadap  

BUMDes  Artha  Kencana;  (c)  

Permodalan  yang  dirasa  masih  

kurang  untuk mengelola  BUMDes  

Artha Kencana  dengan  beberapa  

unit  usaha  yang dijalankan; (d) 

Fasilitas operasional BUMDes yang 

masih terbatas. 

 

G. Kerangka Pikir Penelitian 
 

Pada setiap jenis penelitian selalu menggunakan kerangka pikir 

penelitian sebagai alur dalam menentukan alur penelitian, hal ini untuk 

menghindari terjadinya perluasan pembahasan yang menjadikan 

penelitian tidak terarah, terfokus pada penelitian maka penelitian 

menyajikan kerangka pikir sebagai berikut:  peran bumdes dalam 

meningkatkan perekonomian desa. 

Bumdes adalah program yang dirancang oleh pemerintah untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.Bumdes ini dikelolah 

dengan kepentingan bersama, kemudian usaha milik desa ini sebagai 

sumber usaha di masyarakat desa.Bumdes dapat menggali potensi desa 

menjadi produk unggulan yang ada di desa tersebut. 



 
 

Badan usaha milik desa memiliki peranan sebagai berikut : (1)  

identifikasi  potensi  desa;  (2) pemetaan usaha unggulan desa; (3) 

membangun sentra ekonomi yang terintegrasi; (4) memasarkan produk 

unggulan desa.Dan (5) meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). 

Kemudian dalam peranan bumdes tersebut sehingga terbentuklah 

ekonomi pedesaan seperti : (1)  Perkereditan mikro bagi masyarakat yang 

butuh modal usaha ;  (2) bidang jasa; (3) bidang agibisnis  

peternakan.Dari peranan bumdes tersebutlah sehingga terbentuk ekonomi 

pedesaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

H.Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
G. Gambar ta 

             G.Kerangka pikir 
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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 

 
A. Pendekatan  penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

kualitatif pendekatan studi kasus. Dimana penelitian kualitatif ini 

dapat diartikan sebagai metode yang menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian baik seseorang, 

lembaga, masyarakat dan sebagainya yaitu berupa kata - kata 

tertulis atau lisan dari orang –orang dan perilaku yang dapat 

diamati untuk mendapatkan data yang actual dari informan. Objek 

penelitian ini adalah badan usaha milik desa di Kecamatan Sinjai 

Timur Kabupaten Sinjai. 

B. Lokasi dan waktu penelitian    

Penelitian ini telah dilakukan pada badan usaha milik desa 

yang terdapat di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai pada 

tanggal, 25 Januari s/d 31 Maret 2019. Dimana desa memiliki 

badan usaha milik desa (BUMDes).Dalam penelitian ini peneliti 

telah melakukan kegiatan penelitian serta mengkaji bagaimana 

peran bumdes dalam meningkatkan perekonomian desa dan 

pengelolaan bumdes di kecamatan sinjai timur. 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja dan 

menunjuk langsung lokasi penelitian. Adapun pertimbangan yang 



 
 

dilakukan dalam pemilihan tempat penelitian, yaitu: 1.  Tempat 

penelitian  tersebut telah dikenal oleh masyarakat sebagai desa 

yang memiliki Bumdes di Kecamatan Sinjai Timur  2.  Tempat 

penelitian  tersebut di kaji bagaimana pengelolaan BUMdes 3. Ada 

permasalahan dalam pengelolaan badan usaha milik desa serta 

memaparkan dan meyimpulkan hasil pembahasan dan memberikan 

saran. 

 
C. Penentuan Informan 

Menurut Faisal (1990), bahwa konsep yang berkaitan 

dengan informan adalah bagaimana memilih  informan  atau  situasi  

sosial  tertentu  yang  dapat  memberikan informasi yang mantap 

dan tepercaya mengenai  elemen-elemen yang telah ada, informan 

adalah actor atau pelaku yaitu pengurus bumdes itu sendiri. 

Menurut Bungin (2003) penelitian kualitatif lebih terfokus pada 

representasi terhadap fenomena sosial sehingga  prosedur 

sampling yang terpenting adalah menentukan informan kunci (key 

informant ) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai 

dengan fokus penelitian.  

Penelitian ini dalam  memilih   informan   kunci   dilakukan  

secara  sengaja  (purposive sampling). Informan  kunci  ditentukan  

dengan  pertimbangan  tertentu. Pertimbangan  tersebut  adalah  

dianggap  paling  tahu tentang informasi yang diharapkan atau 

orang tersebut adalah orang yang berpengaruh  sehingga  



 
 

memudahkan  peneliti  menjelajahi  dan  menggali informasi dari 

obyek yang dibutuhkan (Sugiyono,  2006). Informan kunci dalam  

penelitian  ini  adalah  bendahara bumdes yang ada di Kecamatan 

Sinjai Timur.  

Pemilihan informan pendukung  dalam penelitian ini 

menggunakan metode bola  salju (snowball sampling)  yaitu  teknik  

pengambilan  sampel yang pada awalnya sedikit lama-lama 

menjadi besar. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan 

semakin besar,  seperti bola salju dengan proses bergulir – 

menggelinding yaitu dimulai dari informan kunci (key  informant)   

sebagai   pelaku   yang   mempengaruhi   pengambilan kebijakan.  

Selanjutnya,  informan  kunci  menunjuk  informan   lain   yang 

dianggap banyak mengetahui dan menguasai masalah yang diteliti 

dan seterusnya dan akan berakhir jika tidak ditemukan lagi adanya 

informasi yang  variatif  dari informan lain nya (Sugiyono, 2010).  

Penentuan  informan  kunci  dilakukan  dengan  cara  

penunjukan langsung  dengan  pertimbangan  yaitu  mereka  yang  

mempunyai  latar belakang sebagai pelaku yang mempengaruhi 

pengambilan kebijakan dan menguasai  serta  mengetahui  

informasi  yang  dibutuhkan  terkait  dengan penelitian  ini.  

Informan yang ada dalam  penelitian  ini  adalah direktur bumdes, 

pengurus bumdes, tokoh  masyarakat mengetahui pasti adanya 

bumdes 



 
 

Informan  inilah yang nantinya akan memberikan informasi 

mengenai faktor-faktor internal dan eksternal pengembangan 

bumdes di Kecamatan Sinjai Timur. Unit analisis yaitu  Bumdes 

yang ada di sinjai timur dan Informan yaitu orang – orang yang 

diamati dan memberikan data dan informasi serta mengetahui dan 

mengerti masalah bumdes yang sedang di teliti. Fakta yang di 

butuhkan meliputi kata – kata dan tindakan informan dalam 

memberikan data dan informasi.  

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting 

serta data yang digunakan harus valid. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengambil data perimer, dimana data primer adalah data utama yang 

dikumpulkan melalui pengamatan langsung dari tempat penelitian 

yaitu badan usaha milik desa di kecamatan sinjai timur kabupaten 

sinjai.  Kemudian data skunder yaitu  data yang  diperoleh secara 

tidak langsung oleh peneliti,tetapi telah berjenjang melalui sumber 

kedua dan ketiga. Data sekunder juga dikenal sebagai data 

pendukung atau pelengkap data utama yang dapat digunakan oleh 

peneliti. Jenis data sekunder meliputi gambar-gambar, dokumentasi 

penelitian pada pengurus bumdes. dan untuk melengkapi data yang 

dilakukan, yaitu menggunakan wawancara mendalam kepada 

informan dengan  berpedoman pada daftar pertanyaan yang erat 



 
 

kaitannya dengan permasalahan yang diteliti pada badan usaha milik 

desa di kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai. 

Dalam penelitian ini penelitian menggumpulkan data dengan 

menggunakan cara sebagai berikut: 

1. Observasi 

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan 

langsung terhadap obyek yang akan diteliti yaitu  badan usaha milik 

desa, kemudian pelaku yang berperan pada bumdes yaitu pengelolah 

badan usaha milik desa. Wawancara atau Interview. Wawancara 

adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap 

secara terbuka kepada pengelolah Bumdes.Wawancara ini adalah 

sesuatu yang dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian ini karena 

sebagian besar informasi diperoleh melalui koesener (Mardalis, 2007) 

2. Wawancara mendalam (interview) 

Wawancara yaitu teknik memperoleh informasi secara langsung  

melalui permintaan keterangan –keterangan kepada pihak pertama 

yaitu pengerus badan usaha milik desa  yang di pandang dapat 

memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang 

diajukan.Untuk memperoleh informasi diajukan seperangkat 

pertanyaan atau pertanyaan yang tersusun dalam suatu daftar. 

3. Metode Dokumentasi 



 
 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.Studi dokumentasi merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif (Sugiyono, 2008). 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis data kualitatif yang meliputi tahapan kegiatan: (1) 

Pengumpulan dan informasi yang dikumpulkan dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dokumen, gambar, foto dan lain-lain; 

(2) Melakukan reduksi data dengan tujuan untuk membuat 

rangkuman dari data dan informasi yang dipandang penting yang 

berkaitan dengan tujuan penelitian; (3) Penyajian data digunakan 

untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus pada badan usaha 

milik desa di kecamatan sinjai timur ; (4) Penarikan kesimpulan, 

merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus tujuan penelitian 

berdasarkan hasil analisis data. Analisis data merupakan proses 

menata, menyukturkan dan memaknai data yang beraturan. Data 

yang telah peneliti dapatkan melalui wawancara, catatan, dan 

dokumentasi lainnya.. 

 

 

 



 
 

Tabel 1. Tujuan, aspek yang diteliti dan sumber data 

No  Tujuan Aspek yang di teliti Sumber data 

1. mengkaji peran Bumdes Pengelolaaan badan 

usaha milik desa  

Data primer 

yaitu data yang 

di peroleh dari 

pengurus 

bumdes dan 

dianalisis dari 

hasil penelitian. 

2. mengkaji pengelolaan 

Bumdes 

Pengelolaan badan 

usaha milik desa 

Data primer 

yaitu data yang 

di peroleh dari 

pengurus 

bumdes dan 

dianalisis 

berdasarkan  

hasil penelitian 

 

 
F. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam penelitian kualitatif, pengabsahan temuan merupakan 

salah satu faktor yang sangat penting karena tanpa pengabsahan 

data di peroleh dari lapangan maka akan sulit seorang peneliti 

untuk mempertanggung jawabkan hasil penelitiannnya. Dalam hal 

pengabsahan temuan dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

dan berbagai waktu. 

1. Tringulasi sumber data yang telah dilakukan untuk menguji 

keabsahan temuan penelitian pada badan usaha milik desa  

yang dilakukan dengan cara yang mengecek data yang di 



 
 

peroleh melalui beberapa sumber yaitu pengurus bumdes, 

masyarakat desa. 

2. Tringulasi teknik telah dilakukan dengan melakukan obsevasi 

langsung setelah melakukan wawancara dari berbagai informan. 

3. Tringulasi waktu telah dilakukan untuk pengecekan asil 

wawancara, observasi sehingga peneliti melakukan wawancara 

sampai beberapa kali untuk 1 orang informan dalam waktu yang 

berbeda dan melakukan observasi dalam secara berkala. 

4. Reduksi data telah  dilakukan untuk menganalisis yang 

menajamkan dan mengarahkan, dan mengorganisasi. 

5. Pengumpulan data  telah dilakukan untuk memperoleh informasi  

6. \dalam rangka mencapai tujuan penelitian. 

7. Penarikan kesimpulan dilakukkan dengan menggambarkan 

situasi badan usaha milik desa di kecamatan sinjai timur 

kabupaten sinjai yang benar – benar diteliti. Maka dapat 

deskripsikan bahwa peran bumdes sudah berjalan, seperti 

menjalankan sebuah usaha perkreditan mikro, menjalankan jasa 

persewaan, menjalankan agribisnis peternakan sapi dan dari 

keseluruhan tersebut dapat meningkatkan perekonomian desa, 

hanya kenerja dari bumdes tersebut belum maksimal secara 

keseluruhan. 

 

 



 
 

BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 

A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian 

Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes 

adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelolah oleh pemerintah desa 

juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi 

yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha 

yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain 

memberikan kredit mikro, memberikan pelayanan jasa, membentuk usaha 

peternakan sapi, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, 

menambah wawasan masyarakat desa. Ciri - ciri yang dimiliki oleh 

BUMDes ; 

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa 

Bumdes di kecamatan sinjai timur telah meningkatkan 

perekonomian masyarakat desa karena badan usaha tersebut telah 

memberikan kredit usaha bagi masyarakat yang membutuhkan 

modal usaha dan pengembangan usahanya otomatis ada  

perputaran perekonomian desa sudah terjadi. Badan usaha milik 

desa berperan membantu memberikan modal usaha pada 

masyarakat desa yang membutuhkannya. 



 
 

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

Bumdes di kecamatan sinjai timur meningkatkan kesejahteraan 

masyarat desa sebagian kecil karna masyarakat desa diberikan 

kredit untuk usaha dan pengembangan usahanya otomatis ada 

peningkatan karena usaha masyarakat tersebut berkembang dan 

pendapatan bertabah 

3. Meningkatkan pendapatan asli desa 

Badan usaha milik desa adalah usaha yang dikelolah oleh 

pemerintah desa dan dari hasil usaha tersebut terdapat pembagain 

hasil dari bumdes dan pemerintah desa tergantung kesepakatan,  

misalnya saja ada bumdes memberikan pembagian hasil 10 % 

untuk pemerintah desa dalam pertahun. 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Deskripsi Geografis  
 
   Keadaan Geografis  
 

 
http://bapaswatampone.blogspot.com/p/blog-page_56.html 

Kabupaten Sinjai adalah salah satu Daerah tingkat II di provinsi Sulawesi 

Selatan, Kabupaten ini memiliki luas wilayah 819,96 km2.  Secara 

administratif, Kabupaten Sinjai mencakup 9 (sembilan) kecamatan, 13 

kelurahan dan 67 desa, yaitu: 

1. Kecamatan Sinjai Utara, 6 kelurahan 

2. Kecamatan Sinjai Timur, 1 kelurahan dan 12 desa 

3. Kecamatan Sinjai Tengah, 1 kelurahan dan 10 desa 

4. Kecamatan Sinjai Barat, 1 kelurahan dan 8 desa 

5. Kecamatan Sinjai Selatan, 1 kelurahan dan 10 desa 

6. Kecamatan Sinjai Borong, 1 kelurahan dan 7 desa 

7. Kecamatan Bulupoddo, 7 desa 

http://bapaswatampone.blogspot.com/p/blog-page_56.html


 
 

8. Kecamatan Tellu Limpoe, 1 kelurahan dan 10 desa.  

9. Kecamatan Pulau Sembilan, 4 desa yang merupakan wilayah 

kepulauan 

3. Deskripsi kelembagaan 
 

 Dalam UU Nomor 32 tahun 2014 dan PP Nomor 12 tahun 2005 di 

amanatkan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan 

Badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. 

Dalam hal ini perencanaan dalam pembentukan badan usaha milik desa 

dibangun atas hasil musyawarah dan kesepakatan pemerintah desa dan 

masyarakat desa. Bumdes di kecamatan sinjai timur ada didirikan mulai 

tahun 2015, ada didirikan tahun 2016 dan secara keseluruhan bumdes 

hanya didirkan tahun tersebut. Bumdes  sebagai  badan  usaha  desa  

seharusnya berpengaruh  terhadap peningkatan  kesejahteraan  

masyarakat.  Bumdes sebagai  sebuah  program  yang dirancang oleh 

pemerintah desa dan masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik di desa.Sebagai  

badan  usaha  desa  tentunya  harus  dikelola  secara  bersama  untuk 

kepentingan  bersama dan dapat meningkatkan pendapatan asli desa 

yang maksimal. 

 

 

 



 
 

 
Tabel 2. Data Bumdes di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai 

No. Nama Desa  Nama Bumdes TahunBerdiri Alamat  Jenis Usaha 

Bumdes  

1. Patalassang Bumdes 

Patalassang 

17-12 -2015 Patalassang Simpan Pinjam 

Peternakan 

2. Kampala Bumdes  

Tondong 

19-01-2016 Kampala Perkreditan 

Mikro 

Jasa Persewaan  

3. Pasimarannnu Bumdes Karya 

Mandiri 

23-12-2015 Pasimarannnu Persewaan 

Simpan Pinjam 

4. Lasiai Bumdes Pada Idi 30-12-2015 Lasiai Simpan Pinjam 

Sewa Minimixer 

5. Bongki 

Lengkese 

Bumdes Bilopa 

Sejahtera 

23-12-2015 Bongki 

Lengkese 

Simpan Pinjam 

 

6. Sanjai Bumdes Bijaksana 23-12-2015 Sanjai Simpan Pinjam 

 

7. Tongke-

Tongke 

Bumdes 

Sipatokkong 

15-12-2015 Tongke-

Tongke 

Simpan Pinjam 

 

8. Salohe Bumdes Mallilu 

sipakainge 

14-12-2015 Salohe Simpan Pinjam 

 

9. Biroro Bumdes Arung 

Bunne 

25-01-2016 Biroro Simpan Pinjam 



 
 

 

10. Panaikang Bumdes Barugae 20-12-2015 Panaikang warkop 

11. Kaloling Bumdes Pala-Pala 30-12-2015 Kaloling Simpan Pinjam 

 

12. Saukang Bumdes Saukang  - Saukang Simpan Pinjam 

 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018 

 
B. Paparan Dimensi Penelitian 
  
 Kecamatan Sinjai Timur terdapat 12 desa dan 1 kelurahan, dan 

seluruh desa tersebut terdapat badan usaha milik desa.Pemerintah desa 

yang diharapkan memberi stimulus bagi pengelolaan usaha desa dan 

menggerakkan roda perekonomian di pedesaan.Stimulus yang 

seharusnya adalah pemberian kelembagaan yang dikelolah sepenuhnya 

oleh masyarakat desa. Bumdes adalah badan usaha milik desa yang 

diharapkan dapat memajukan perekonomian masyarakat desa serta 

mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. 

Kehadiran bumdes tersebut minimimal memberikan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat desa. Masyarakat tak perlu lagi ke kota 

mencari pekerjaan karena dengan adanya bumdes yang dapat 

memfasilitasi modal dan wadah dalam mengembangkan sebuah usaha di 

desa. 



 
 

Usaha yang dikembangkan oleh masyarakat minimal sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat desa dan permintaan masyarakat 

perkotaan. Bumdes adalah wadah yang paling potensial memproduksi 

apa yang dibutuhkan masyarakat pada umumnya. Bumdes salah satu 

program pemerintah desa yang dapat memberdayakan masyarakat dalam 

mengelolah usaha, dan hasil usaha tersebut dapat memberikan kontribusi 

pada desa dan meningkatkan pendapatan desa. 

Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes 

adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelolah oleh pemerintah desa 

juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi 

yang ada di desa tersebut. 

Sebelum melakukan pembentukan sebuah usaha maka terlebih 

dahulu pengurus badan usaha milik desa mengidentifikasi potensi desa 

untuk menentukan usaha apa yang paling cocok dijalankan di desa 

tersebut. Bumdes salah satu program pemerintah dan setiap pemerintah 

desa menjalankan program tersebut.Badan usaha yang di kenal di 

masyarakat adalah sebuah usaha yang di kelolah oleh pemerintah desa. 

Badan usaha di kecamatan sinjai timur bergelut pada kelembagaan 

ekonomi dan bisa diarahkan pada kelembagaan agribisnis.Seperti yang 

kita ketahui pada umumnya badan usaha milik desa tersebut memiliki 

peran yaitu; 1.Membuat usaha dengan potensi desanya.2.petakan usaha 

unggulan desa, 3.memasarkan produk, 4. Meningkatkan pendapatan asli 



 
 

desa, 5.Memberdayakan masyarakat desa, 6.Menciptakan masyarakat 

mandiri. 

Adapun usaha yang dikelolah Badan usaha milik desa di 

Kecamatan Sinjai Timur yaitu ; perkreditan mikro, persewaan, Agribisnis 

peternakan sapi. Dalam peminjaman perkreditan mikro ada syarat yang 

harus di lakukan oleh masyarat yaitu; 1.Warga desa tersebut 2.Mengisi 

buku administrasi peminjaman 3.Membayar registrasi yang telah 

ditetapkan 3.Ada jaminan seperti BPKB kendaraan atau PBB pajak 

bangunan 4.Tanda tangan kontrak perjanjian peminjaman di atas materai 

enam ribu, 

Perkreditan mikro adalah salah satu usaha yang banyak dijalankan 

oleh badan usaha milik desa di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. 

Masyarakat yang melakukan kredit yaitu ; Masyarakat desa yang mau 

membuat usaha atau mengembangkan usahanya, sekretris desa, 

keluarga aparat desa. Dalam perkreditan mikro ada suku bunga yang 

jalankan oleh pengurus yaitu 15% dalam jangka waktu 10 bulan.Hal yang 

terjadi masyarakat desa yang meminjam kredit dikenakan suku bunga 

kredit 15 % sedangkan aparat desa atau keluarga aparat desa dikenakan 

suku bunga kredit 10 %.Kemuditan aturan perkeditan mikro tergantung 

kesapakatan si peminjam dan pengelolah kredit. Kesepakatan biasa 

perbulan, pertriwulan, dan pertahun sesuai kesepakatan. Misalnya ada 

masyarakat desa yang melakukan transaksi perkeditan mikro sebesar 

Rp.3.000.000 dalam jangka waktu 10 bulan dengan bunga 15% perbulan, 



 
 

maka masyarakat tersebut di kenakan suku bunga kredit Rp. 450.000,- 

dalam 10 bulan. 

Masyarakat yang meminjam kredit dengan tujuan yaitu : 1. Usaha 

jual –jualan di desa 2. Usaha menjahit di desa 3.Usaha pengembangan 

agribisnis peternakan ayam kampung. Dan nasabah yang rata- rata yang 

melakukan kredit ada yang dua juta rupiah, adan tiga juta rupiah, ada 

yang lima juta rupiah. 

Persewaan yang dijalankan oleh badan usaha milik desa yaitu; 

persewan minimixer dengan sewa pehari yaitu dua ratus limah puluh ribuh 

rupiah dalam satu hari.Agibisnis peternakan Sapi, sapi yang 

dikembangkan yaitu sapi local dan sapi limusin.Untuk agribisnis 

peternakan sapi modal yang digunakan yaitu empat puluh juta 

rupiah.Modal empat puluh juta rupiah dijadikan usaha peternakan sapi di 

desa. Modal itu di belikan sapi 4 ekor ; 3 ekor sapi local, 1 ekor sapi 

limusin. Sapi local dengan harga rata- raja delapan jutaan per ekor, dan 

sapi limusin dengan harga lima belas juta per ekor. 

Hasil pendapatan jika di hitung usaha peternakan sapi yaitu ; sapi 

local pedapatan per ekor dalam satu bulan yaitu Rp.300.000,-dengan 

jumlah tiga ekor maka 300.000 x 3 ekor = 900.000 x 12 bulan = 

10.800.000,- dalam satu tahun. Sapi limusin pendapatn per bulan rata –

rata Rp.400.000,x 12 bulan = Rp. 4.800.000,- pertahun. Jadi total 

pendapatan usaha agribisnis peternakan sapi yaitu Rp.10.800.000 sapi 

local + Rp. 4.800.000 sapi limusin = Rp. 15.600.000. Jadi total 



 
 

pendapatan usaha peternakan sapi dalam setahun yaitu lima belas juta 

enam ratus ribuh rupiah dalam setahun. 

Usaha usaha yang di jalan di dalam badan usaha milik desa itu 

dapat meningkatkan pendapatan asli desa karena dalam pertahun hasil 

usaha di stor di kas desa, biasa juga hasil di simpan untuk  

pengembanhan usaha pada badan usaha milik desa, hanya saja hasil 

usaha pad badan usaha milik desa belum memberikan hasil sesuai apa 

yang di harapkan.  

Tabel 3. Matriks Interaksi pemanfaatan sumber daya organisasi dan 
norma 

 Bumdes pattalasang Bumdes Tondong 

R (sumberdaya, 
fisik dan modal) 

Struktur organisasi ada, 

pengurus tiga orang, 

modal cukup dan 

terkelolah 

Fisik ada, struktur 

oragnisasi ada, pengurus 

tiga orang dan yang aktif 

hanya dua orang yaitu 

bendahara dan skretaris 

O ( organisasi) Struktur oraganisasi ada, 

kerjasama yang baik 

antara pengurus dan 

pihak pemerintah desa 

Struktur organisasi ada, 

kurang nya kerja sama 

antara pengurus bumdes, 

dan pihak pemerintah 

desa 

N(norma,aturan) Tidak profesional dalam 

mengelolah perkreditan 

mikro 

Tidak profsional dalam 

mengelolah perkreditan 

mikro 

Dapat di jelaskan bahwa pengurus badan usaha milik desa di 

kecamatan sinjai timur dari sumber daya fisik dan modal yaitu struktur 

organisasi ada dalam bentuk SK pengurusan, pengurus rata-rata tiga 

orang dan yang aktif hanya dua orang, modal usaha ada hanya saja 



 
 

pengelolaan belum maksimal dalam hal pengelolaan usaha atau 

menjalankan usaha. 

Oraganisasi badan usaha milik desa termasuk organisasi yang 

belum terorganisir sumber daya manusianya, sehingga kurang kerjasama 

antar pengurus itu sendiri maupun kerjasama sama pihak pemerintah 

desa, kurangnya komunikasi antara pengurus dan pengurus lainnya. 

Norma atau aturan- aturan di badan usaha milik desa belum 

berjalan sebagaimana mestinya, misalnya saja tidak profesiaonal dalam 

hal pengelolaan kredit mikro di desa tersebut. 

  Tabel 4. Matriks pencapain tujuan 

 Bumdes pattalasang Bumdes Tondong 

Pencapaian 

tujuan 

Sudah berjalan Belum sesuai harapan 

Mengelolah 

Sumber daya 

Sudah berjalan,  Sudah berjalan tatetapi 

belum maksimal 

Tata hubungan 

antar pengurus 

bersinergi Tidak bersinergi 

Profit Ternak sapi =15.600.00 

+ kredit  4.500.000 = 

20.100.000 dalam 

pertahun 

Jasa minimixer =  

Rp.12.000.000,- pertahun 

Kredit ; 4.050.000, 

Jadi total = 16.050.000,- 

dalam pertahun 

Bagi hasil ( 

pihak bumdes, 

dan desa) 

Modal di berikan oleh 

bumdes untuk 

pengembangan 

usahanya 

Modal di berikan oleh 

bumdes untuk pengembagan 

usahanya 

 Dapat di deskripsikan bahwa badan usaha milik desa di kecamatan 

Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dilihat pencapaian tujuannya sudah berjalan 

hanya belum maksimal dalam pengelolaannya, dan tata hubungan antara 



 
 

seluruh pengurus badan usaha belum bersinergi dalam pencapaian 

tujuan, dan pendapatan dari badan usaha milik desa yang cukup adalah 

usaha dibidang peternakan sapi di bandingkan usaha, usaha lainnya. 

Dalam hal mengelolah usaha seluruh badan usaha milik desa memiliki 

usaha perkreditan mikro padahal usaha menjanjikan adalah usaha 

peternakan dan jasa. Dapat dijelaskan bahwa usaha perkreditan mikro 

pada bumdes adalah usaha yang tidak potensial lagi jalankan. Menurut 

Jafar (1994), Fungsi utama lembaga-lembaga ini adalah memberikan nilai 

tambah yang maksimum bagi pelaku utama agribisnis (petani) di 

pedesaan. 

Tabel 5.Matriks keunggulan dan kelemahan 

 Keunggulan Kelemahan 

Bumdes 
pattalasang  

- Mampu 

mengelolah 

anggaran dengan 

baik  

- Mampu 

mengembangkan 

peternakan sapi 

- Tidak professional 

dalam pengelolaan 

kredit mikro 

- Tidak tertip 

administrasi 

 

Bumdes 

Tondong 

Mampu menjalankan 

jasa sewa mini mixer 

dan usaha perkreditan 

mikro 

Struktur organisasi tidak 

baik 

Pengurus hanya dua  yang 

aktif, sekretaris dan 

bendahara, 

Tidak profesional dalam  

pengelolaan kredit usaha 

  

 Badan usaha milik desa di kecamatan sinjai timur sudah berjalan 

termasuk mampu mengelolah anggaran, membuat unit unit usaha 



 
 

misalnya usaha kredit mikro, usaha kredit mikro tersebut membantu 

masyarakat dalam hal modal usaha atau pengembangan usahanya, kredit 

mikro tersebut menetapkan bunga 15% bagi masyarakat yang melakukan 

kredit, kemudian usaha mini mixer ini dapat menambah pendapatan, min 

mixer ini di persewakan dengan harga dua ratus ribu perhari, kemudian 

usaha peternakan sapi. Usaha ternak sapi tersebut telah mengasilkan 

pendapatan yaitu dua puluh juta seratus ribu  dalam pertahun. Hasil usaha 

keseluruhan tersebut terdapat perputaran perekonomin di desa. 

 

C. Pembahasan  

1. Peran bumdes dalam meningkatkan perekonomin di Kecamatan   

Sinjai Timur 

 
Bumdes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi 

sebagai lembaga social ( social institution) dan komersil (commercial 

institution). Bumdes sebagai lembaga social berpihak kepada kepentingan 

masyarakat melalui kontribusi dalam penyediaan layanan social. Tujuan 

pendirian bumdes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli 

Desa (PADes), (Zulkarnain, 2004). 

Lembaga Sosial atau disebut dengan Bumdes harus berpihak pada 

kepentingan masyarakat desa. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa di 

Kecamatan Sinjai Timur merupakan harapan bagi pemerintah desa dan 

masyarakat sebagai pilar ekonomi  yang berfungsih sebagai lembaga 

social dengan berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusi 



 
 

penyediaan layanan jasa, persewaan, perkreditan mikro, agribisnis yang 

dapat menujang pendapatan asli desa (PADes). 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan perekonomian desa sesuai 

dengan UU desa salah satunya adalah melakukan terobosan melalui 

pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).Bumdes di rancang 

untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi 

masyarakat desa.Bumdes bisa menjadi pusat perekonomian di desa dan 

dan memasarkan produk unggulan desa. 

Bumdes juga salah satu program pemerintah desa dan masyarakat 

dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pada 

umumnya.Sebagai sentra ekonomi pedesaan diharapkan bumdes memiliki 

peran dalam meningkatkan perekonomian desa dan mendongkrak 

pendapatan asli desa. 

Untuk meningkatkan pembangunan nasional harus dimulai dari 

bawah, yaitu pembangunan secara bottom up.Pembangunan nasional 

bisa berhasil jika dilakukan dengan mengintegrasikan pembangunan 

pedesaan sebagai ujung tombak pemerintah pusat. Melalui UU Desa 

tahun 2014, pemerintah sudah menyiapkan berbagai program 

pendampingan dan pembangunan desa secara menyeluruh. Melalui dana 

1,4 Miliyar yang dicanangkan pemerintah untuk pembangunan desa 

menjadi angin segar bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan 

pembangunan desanya, ( Chikamawati, 2015). 



 
 

Diharapkan dengan munculnya UU 6/2014 dapat memberikan 

suntinkan semangat dalam meningkatkan perekonomian desa di 

Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Tidak hanya itu, pemerintah 

desa juga seharusnya melakukan pengelolaan dana desa dengan baik, 

terutama dalam membentuk BUMdes di desa masing-masing dengan 

memberikan suntikan dana yang cukup sehingga badan usaha bisa 

berkembang dengan baik dan masyarakat desa bisa sejahtera. 

Bumdes di Kecamatan Sinjai Timur tidaklah asing ditelinga 

masyarakat, dengan kehadiran bumdes dapat membuat masyarakat 

sejahtera dan dapat memberikan permodalan usaha mikro. Seperti yang 

diungkapkan oleh pak abbas selaku direktur bumdes di Desa Pattalasang 

mengatakan bahwa kinerja bumdes di desa ini sudah bagus karena modal 

yang didapatkan dari desa semua terkelolah dengan baik dan masyarakat 

juga dapat menikmati mafaatnya karena dapat meminjam modal usaha 

untuk usaha mikro dan untuk pengembangan usahanya. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk dan didirikan 

berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa di kecamatan 

sinjai timur melalui musyawarah desa berupa jenis usaha yang 

dikembangkan antara lain ; pelayanan jasa, persewaan, agribisnis 

peternakan, perkreditan mikro dalam Badan Usaha milik Desa yakni dapat 

memberikan pelayanan pada masyarakat, memberdayakan masyarakat 

dan meminjamkan modal usaha pada masyarakat butuh modal usaha dan 

pengembangan usahanya. 



 
 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa diarahkan pada 

kelembagaan agribisnis, hanya saja bumdes belum terlalu mengarah pada 

kelembagaan agribisnis sehingga belum bisa menggali potensi lokal yang 

ada di desa. Agribisnis yang telah berjalan pada Bumdes adalah agribisnis 

bidang peternakan sapi. 

Seperti yang di ungkapkan faluppung sebagai berikut ; 

„‟Kinerja bumdes di desa ini masih  

kurang bagus, karena belum mendapatkan penghasilan yang 

diharapakan yang seharusnya perbulan atau dalam jangka waktu tiga 

bulan sudah ada pendapatan  yang cukup di harapkan. 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa kinerja bumdes pada 

umumnya masih kurang bagus karena belum mendapatkan penghasilan 

yang sesuai yang diharapkan karena perputaran ekonomi di pedesaan 

begitu lambat dan kurang agresifnya pengurus bumdes dalam mengelolah 

badan usaha milik desa. 

Beda hanya yang di ungkapakan zumriani yaitu ; 

Kinerja bumdes di desa ini khususnya di desa pattalassang lancar 

dan transparan kepada sesama pengurus dan masyarakat. 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat peneliti memaparkan 

bahwa peran Bumdes di desa sudah berjalan, dan modal yang dimiliki 

bumdes sudah dapat berputar di desa tersebut dan dapat membantu 

masyarakat desa yang butuh modal usaha kecil, hanya saja belum bisa 

memfasilitasi  masyarakat desa yang membutuhkan modal usaha. 

Bumdes yang seharusnya memiliki kantor atau simbol tapi belum memiliki 

kantor hanya saja pengurus bisa rapat ditempat yang telah disepakati 



 
 

pengurus bumdes dan tempatnya tidak paten, badan usaha milik desa 

pada umumnya belum memiliki fasilitas yang cukup. 

Peran bumdes dalam meningkatkan pembangunan desa yang 

berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat desa dan dapat meningkatkan 

perekonomian pada masyarakat yang ada di desa sehingga tidak lagi ada 

orang-orang desa yang ke kota dalam hal mecari pekerjaan cukup tinggal 

di desa mengembangkan potensi desanya sehingga terjadi perputaran 

ekonomi yang signifikan di desa.  

Berdasarkan yang di ungkapakan ramlan sebagai berikut; 

„‟Kehadiran badan usaha milik desa ini, terjadi perubahan pada 

ekonomi desa karena ada perkreditan mikro, persewaan, peternakan dan 

terdapat penghasilan. 

 

Berdasarakan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa 

dengan adanya badan usaha milik desa terdapat perubahan pada 

ekonomi pedesaan karena ada usaha yang dijalankan  oleh badan usaha 

milik desa dan  juga terdapat modal perkreditan mikro yang dapat 

membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha atau 

pengembangan usahanya sehingga di desa terjadi perputaran ekonomi. 

Bumdes yang seharusnya hadir dalam mewadahi masyarakat desa 

dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

Kehadiran bumdes tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia di desa dan juga terus menerus harus ditingkatkan dengan 

berbagai program dan pendampingan terutama dalam hal usaha sehingga 

di masyarakat desa dapat tercipta masyarakat yang mandiri, berdaya 



 
 

saing, sejahtera dan berkualitas, tetapi hal yang terjadi kehadiran bumdes 

hanya bisa mewadahi sebagian kecil masyarakat yang membutuhkan 

pekerjaan, dan belum mampu menciptakan masyarakat mandiri dan 

sejahtera. 

Peran bumdes sebagai motivator dipandang sebagai ujung tombak 

dan pionir dalam badan usaha untuk memotivasi masyarakat dan 

pemerintah desa untuk memberikan masukan tentang badan usaha desa, 

supaya bisa meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat desa 

dan meningkatkan pendapatan asli desa.Bentuk dorongan yang diberikan 

bumdes yaitu bagaimana masyarakat desa bisa meningkatkan usaha dan 

mengembangkan usahanya sehingga dapat menjadikan masyarakat desa 

lebih sejahtera. 

Peran bumdes di Kecamatan Sinjai Timur sudah berjalan terutama 

dalam hal :  identifikasi  potensi  desa, pemetaan usaha unggulan desa, 

memasarkan produk unggulan desa, dan meningkatkan pendapatan asli 

desa (PADes), hanya saja masih jauh dari harapan yang sesungguhnya. 

Peran bumdes seperti identifikasi potensi desa sudah berjalan, 

pengurus bumdes sebelum melakukan sebuah usaha di desa terlebih 

dahulu melakukan musyawarah sehingga dapat mementukan potensi 

desanya. Membahas tentang potensi desa tidaklah terlalu sulit bagi 

pengurus bumdes dalam menentukan potensi desa yang ada di desa 

tersebut. 



 
 

Peran bumdes dengan pemetaan usaha unggulan desa juga sudah 

berjalan, seperti yang sering terjadi dalam diskusi bagi pengurus bumdes 

yaitu menentukan usaha yang cocok yang ada di desa, hanya saja 

sumber daya manusia yang ada di desa masih lemah dalam mengelolah 

usaha unggulan desa, begitupun dalam hal pemasaran. 

Kemudian setelah mengelolah usaha unggulan desa maka akan 

adanya pemasaran produk unggulan desa, disini juga sumber daya 

manusia  yang ada di desa lemah dalam memasarkan produk unggulan 

desa, walaupun menghasilkan produk unggulan desa belum dapat 

memasarkan produknya baik itu nasional maupun ke dunia 

international.Hasil dari semua usaha dalam bumdes itu dapat menunjang 

pendapatan asli desa, maka dari itu usaha yang dilakukan dalam bumdes 

tersebut besar kecilnya pendapatan itu dapat berpengaruh dalam 

pendapatan asli desa (PADes).  

Dengan adanya Pendapatan Asli desa PADes pelayanan di 

pemerintah desa semua berjalan dengan gratis, fasilitas di kantor desa 

cukup dan pelayanan pemerintah desa begitu cepat dan baik. 

Berdasarkan dari kajian tentang bumdes maka dapat dideskripsikan  

bahwa peran bumdes dalam mengidentifikasi potensi desa, pemetaan 

usaha unggulan desa sudah berjalan hanya saja pengelolaannya yang 

secara berkelanjutan masih lemah, begitu juga dengan pemasaran produk 

unggulan desa, ada produk tetapi sumber daya manusia di desa tersebut 

belum mampu memasarkan produknya dengan kontinyu dan peran 



 
 

bumdes dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) sudah 

meningkat dibandingkan sebelum adanya bumdes hanya saja belum 

dapat memberikan pendapatan tinggi atau pendapatan yang sesuai 

diharapkan. 

Maka dapat simpulkan bahwa peran bumdes sudah berjalan, 

seperti menjalankan sebuah usaha perkreditan mikro, menjalankan jasa 

persewaan, menjalankan agribisnis peternakan sapi dan dari keseluruhan 

tersebut dapat meningkatkan perekonomian desa, hanya kenerja dari 

bumdes tersebut yaitu  pengembangan usaha dan menciptakan lapangan 

pekerjaan yang luas bagi masyarakat dan menjadikan masyarakat mandiri 

belum sesuai yang diharapkan. 

2. Pengelolaan bumdes di Kecamatan Sinjai Timur 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) salah satu lembaga usaha 

desa yang dikelolah oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya 

meningkatkan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan 

dan potensi desa.Tujuan pendirian badan usaha milik desa yaitu untuk 

meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa. 

Dengan adanya badan usaha milik desa akan menarik masyarakat dalam 

berwirausaha di desa sehingga secara perlahan-lahan angka kemiskinan 

menurun di desa. 

Pengelolaan BUMDes harus diljalankan dengan menggunakan 

prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan 



 
 

sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang 

dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, 

untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat 

tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya 

masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang 

dihasilkan, (Benny Ferdianto,2011). 

Seperti yang di ungkapkan zumriani sebagai berikut ; 

Pengelolaan badan usaha milik desa di desa berjalan dengan baik karena 

adanya kerjasama antara pengurus dengan pihak pemerintah desa dan 

masyarakatdesa. 

 

 Berdasarakan hasil wawancara dapat di paparkan bahwa 

pengelolaan bumdes di katakan baik oleh pengurus bumdes karena sudah 

berjalan, beda hanya yang di ungkapkan masyarakat desa, pak rustam 

mengatakan ; 

 

 „‟Pengelolaan badan usaha milik desa belum bagus, karena 

pengelolaan dengan sistem kekeluargaan oleh aparat desa hanya di 

kelolah oleh orang dekat bapak kepala desa. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat peneliti deskripsikan 

bahwa pengelolaan badan usaha milik desa tidak terkelolah dengan baik 

dan professional karena ada system kepentingan oleh aparat desa dalam 

pengelolaan badan usaha milik desa. 

Pengelolaan BUMDes Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai 

seharusnya dapat dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, 



 
 

transparansi, yang dijalankan secara profesional, dan mandiri.Namun hal 

itu masih jauh dari harapan yang sesungguhnya. 

Bumdes seharusnya dikelolah secara profesional dan mandiri, 

namun hal yang terjadi pada pengelolaan bumdes tidak profesional hanya 

saja yang bekerja dalam bumdes tersebut hanya segelintir pengurus 

bumdes, dan sering terjadi mis komunikasi antara pengurus bumdes dan 

pihak pemerintah desa itu sendiri. 

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, 

terbawa  oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa 

Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. 

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, 

pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari 

fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemn itu merupakan suatu proses 

untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya 

antara lain planning, organising, actuating, dan controlling.  Marry 

Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau 

proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pecapaian 

tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor 

yang terlibat antaralain: 

1. adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya 

manusia maupun faktor-faktor produksilainya. 

2. proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan danpengimplementasian, hingga pengendalian dan 



 
 

pengawasan,(Burhanuddin, 2018). 

 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sejatinya harus mewujudkan 

tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, 

organising, actuating, dan controlling pengelolan pada badan usaha itu 

sendiri. Bumdes harus di keloalah dengan baik, namun kenyataan yang 

terjadi, Bumdes tak dikelolah dengan profesional karena pengeloaan 

bumdes sistem kekeluargaan dan tidak berasas pada prinsip partisipatif, 

transparansi oleh pengurus bumdes tersebut.Pengelolaan bumdes di 

kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai hal yang terjdi yaitu kurangnya 

partisipasi pengurus bumdes dalam hal pengelolaan bumdes, kemudian 

pemerintah desa tidak maksimal memberdayakan masyarakat untuk 

pengembangan bumdes,  

Dalam hal pencapaian dan harapan yang diinginkan bumdes juga 

di perlukan sumber daya manusia masyarakat desa yang berkualitas dan 

harus mengerti dan pahami aturan –aturan dan manajemen pengelolaan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus bumdes di kecamatan 

sinjai timur mengatakan bahwa ; 

„‟bahwa masyarakat kita belum mengetahui bentuk fungsi bumdes 

itu, sehingga anggapan mereka fungsi bumdes adalah hanya memberikan 

modal usaha kepada masyarakat desa seperti adanya perkreditan mikro 

untuk modal usaha dan pengembangan usaha yang jalankan oleh 

masyarakat. 



 
 

Sumber daya manusia merupakan hal terpenting bagi pengelolah 

bumdes di kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai, dalam hal pencapain 

tujuan bumdes harus mengantisipasi hal-hal kemungkinan yang terjadi 

pada usaha di bumdes. 

Pada awal berdirinya bumdes di desa memiliki sasaran dan tujuan 

yaitu ingin memberdayakan masyarakat dan memberikan kesejahteran, 

dan peningkatan ekonomi pedesaan dan menekan urbanisasi. Urbanisasi 

yang di maksud yaitu orang desa ke kota dalam hal mecari pekerjaan. 

Padahal masyarakat desa bisa tinggal di desa mengembangkan potensi 

desanya masing –masing. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti melihat dalam 

pencapain tujuan pengelolaan bumdes belum terlihat meningkatkan 

kesejahteraan dan perekonomian yang signifikan di desa, kekurangan 

sumber daya manusia yang mampu menjalankan manajemen 

pengelolaan bumdes, masyarakat desa juga kurang mendapatkan 

informasi tentang pembentukan bumdes dan fungsi bumdes yang 

sesungguhnya. 

Kemampuan masyarakat desa masih terbatas dalam hal 

pengelolaan, belum mempunyai kemampuan dalam mengelolah bumdes 

secara profesional dan mandiri,karena setiap wilayah memiliki karakteristik 

dan potensi yang berbeda merupakan salah satu dari kelemahan 

pengurus dalam mengelolah bumdes. Pengurus bumdes belum memiliki 



 
 

kemampuan manajerial dalam mengelolah bumdes dan juga tidak di 

dukung sarana dan prasarana yang dapat menunjang pengelolaan 

bumdes. 

Badan usaha milik desa juga harus memiliki struktur organisasi, 

struktur organisasi seharusnya ada pada saat pembentukan BUMDes 

hanya saja kenyataan yang terjadi dilapangan hanya SK kepengurusan 

BUMDes, itupun pengurus yang terdiri dari ketua Badan Usaha Milik 

Desa, sekretaris, bendahara dan anggota. Anggota yang dimasukkan 

hanya pelengkap nama dalam SK kepengurusan karena tidak aktif, 

sehingga hal yang terjadi tidak efektifnya dalam menjalankan tugas dan 

secara keseluruhan pengurus tidak terlalu paham tugas dan fungsinya 

masing-masing di Badan Usaha Milik Desa. 

Dalam hal pengelolaan badan usaha milik desa bumdes ditemui 

layanan yang kurang memadai, peraturan pengawasan dan aspek 

penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat pedesaan yang kurang 

berpatisipasi dalam hal pengelolaan dan kurangnya kerja sama antara 

dunia usaha masyarakat  dipedesaan. 

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, pengelolaan  

bumdes belum maksimal, karena kurangnya pemahaman organisasi 

pengurus yang hanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan 

anggota bumdes sehingga tugas dan fungsi dalam pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa (Bumdes) tidak efektif. Kurangnya sosialisasi kepada 



 
 

masyarakat sehingga dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan kesadaran 

atau partisipasi masyarakat desa masih rendah. 

Pengelolaan badan usaha milik desa tidak profesionalnya dalam 

mengelolah usaha karena kurangnya pengarahan dan pengawasan dari 

pihak pemerintah desa dan Dinas pemeberdayaan masyarakat. 

Kurangnya modal usaha yang dapat dikelolah oleh badan usaha milik 

desa. 

Pada tahap pengawasan kepala desa sebagai direktur bumdes dan 

sekretaris desa dalam hal  mengawasi kegiatan usaha di desa  sehingga  

membuat kinerja pengurus kurang begitu baik dalam hal pengelolaan 

badan usaha milik desa. Terbukti pada tahap pengurusan kurang 

monitoring dan evaluasi dari pihak pemerintah desa dan Dinas 

pemberdayaan masyarakat dan desa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan  
 
1. Peran bumdes di Kecamatan Sinjai Timur sudah berjalan, seperti 

menjalankan sebuah usaha perkreditan mikro, menjalankan jasa 

persewaan, menjalankan agribisnis peternakan sapi dan dari 

keseluruhan tersebut dapat meningkatkan perekonomian desa, hanya 

kenerja dari bumdes tersebut belum maksimal yaitu  pengembangan 

usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat 

dan meningkatkan pendapatan asli desa  sesuai yang diharapkan. 

2. Pengelolaan badan usaha milik desa di kecamatan sinjai timur belum 

maksimal dan tidak profesional dalam mengelolah usaha, karena 

kurangnya fasilitas, dan pengawasan dari pihak pemerintah desa dan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.  

B. Saran  

1. Pengurus badan usaha milik desa seharusnya di kelolah oleh 

masyarakat yang mampu menjalankan bumdes itu sendiri sehingga 

mampu memberikan kontribusi besar pada pendapatan asli desa 

PADes 

2. Seharusnya pengurus badan usaha milik desa diberikan pelatihan 

dalam hal pengeloloan bumdes secara rutin oleh pemerintah desa dan 



 
 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga pengelolaan 

bisa berjalan dengan maksimal 

3. pemerintah desa seharusnya memberikan fasilitas yang cukup pada 

badan usaha milik desa itu sendiri 

4.Direktur bumdes seharusnya lebih memotivasi dan menggerakkan 

anggota lainnya agar mau bekerja lebih giat agar bisa mencapai tujuan 

yang di inginkan. 

5. Seharusnya pengurus bumdes di adakan bimtek secara berkala  

sehingga pengelolaan bumdes mampu berjalan dengan baik. 
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