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I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Indonesia memiliki sumberdaya yang melimpah namun kondisi itu tidak terlihat di 

desa karena lebih dari 50% masyarakat pedesaan berada di bawah garis kemiskinan 

(JawaPost, 2017). Senada dengan hal tersebut, Yustika (2014) mengungkapkan mayoritas 

penduduk di negara berkembang terkonsentrasi di wilayah pedesaan dengan kondisi 

kesejahteraan rendah. 

Subsektor tanaman pangan mendominasi usaha pertanian di Indonesia, dan 

merupakan salah satu penyumbang angka kemiskinan. Kemiskinan petani tanaman pangan 

diduga disebabkan oleh fluktuasi harga gabah, land tenure, akses petani terhadap pusat 

ekonomi, infrastruktur yang rendah, tidak banyaknya sektor nonpertanian sebagai alternatif 

usaha, kurangnya akses terhadap kelembagaan, dan tingkat kerentanan yang tinggi 

terhadap kekeringan dan banjir. Kemiskinan di pedesaan menyebabkan meningkatnya arus 

migrasi ke kota (urbanisasi).  Kesenjangan pendapatan antara kelompok penduduk tersebut 

harus diminimalisir sehingga konflik maupun masalah sosial lainnya dapat diantisipasi. 

Kantong-kantong kemiskinan petani secara umum telah terbentuk di Provinsi 

Jambi, dimana sebanyak 39% penduduk miskin di Provinsi Jambi bekerja di sektor 

pertanian. Berdasarkan data statistik (BPS, 2015), jumlah penduduk miskin di Provinsi 

Jambi tahun 2014 berjumlah 271.670 orang, meningkat dari tahun 2013 (281.750 orang) 

namun dilihat dari persentasenya terhadap total penduduk menurun dari 8,42% (2013) 

menjadi  8,39% (2014). Guna mengentaskan kemiskinan ini dibutuhkan inovasi untuk 

mengembangkan kemandirian ekonomi namun upaya itu belum membuahkan hasil yang 

memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor penghambat paling 

dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya 

kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi 

di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan 

efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga 

mematikan semangat kemandirian. 

Pemerintah saat ini tengah  mensinergikan program kemandirian desa dengan 19 

Kementerian/Lembaga (K/L). Pemerintah menargetkan 5.000 desa sejahtera mandiri di 

tahun 2019 (JawaPost, 2017). Salah satu lembaga yang diharapkan dapat mendorong 

kemandirian desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian lembaga ini 
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antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali 

menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (transaction cost) antara harga produk dari 

produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di 

pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan 

konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan 

dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk 

memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako). Disamping itu, berfungsi 

menumbuhsuburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan. 

BUMDes diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dijelaskan 

secara eksplisit dalam pasal 87 ayat (1) sampai (3) yang menyebutkan bahwa Desa dapat 

mendirikan Badan Usaha Milik Desa, yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan 

kegotongroyongan, dan dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan 

umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUMDes sendiri 

didefenisikan sebagai 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, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa.  

Perhatian pemerintah tentang Desa ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 dan Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang 

BUMDes. Berbagai kebijakan tersebut menandakan keseriusan pemerintah dalam 

mengembangkan BUMDes. Kepemilikan lembaga BUMDes ini dikontrol bersama dimana 

tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat. BUMDes lahir 

sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi Desa berdasarkan 

kebutuhan dan potensi Desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh 

masyarakat Desa, yaitu dari Desa, oleh Desa, dan untuk Desa. Cara kerja BUMDes adalah 

dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk 

kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar 

pada potensi asli Desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan 

efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang 

sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang 

berkembang menurut ciri khas Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Desa. 
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Pengembangan BUMDes perlu juga dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri 

dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai 

jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. BUMDes diharapkan merupakan 

solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa. BUMDes diharapkan juga 

dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian Desa. Keberadaan BUMDes dapat 

membantu pemerintah dalam mengelola potensi Desa yang kreatif dan inovatif, sehingga 

dapat membuka lapangan kerja baru dan dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan.   

Dalam prakteknya belum semua Desa di Provinsi Jambi memiliki BUMDes. 

Beberapa desa yang memiliki BUMDes tersebut legalitasnya belum kuat karena tidak 

dikukuhkan melalui suatu Peratauran Desa (Perdes). Sebagian besar BUMDes tersebut 

didirikan tahun 2015 dan 2016 sebagai respon terhadap peluang pemanfaatan Dana Desa 

(DD) yang menurut JawaPost (2017) alokasinya terus ditingkatkan yaitu antara Rp 600 

hingga Rp 700 juta per desa. Pada tahun 2017, alokasi Dana Desa ditingkatkan menjadi Rp 

60 triliun. Tahun 2018 Dana Desa tersebut ditingkatkan menjadi 120 triliun, sehingga 

setiap desa akan menerima alokasi dana rata-rata sebesar Rp. 1,4 miliar/desa. 

Motivasi pendirian BUMDes karena semata mengharapkan dana desa tanpa 

membangun sebuah mekanisme yang baik dan menjamin perputaran modal yang 

menguntungkan akan berpotensi menimbulkan ketergantungan baru masyarakat Desa 

kepada pemerintah atau bertolak belakang dengan ide awal untuk meningkatkan 

kemandirian Desa. Resiko lainnya adalah munculnya penyelewengan dan penyusutan dana 

Desa yang akan menimbulkan konflik sosial serta permasalahan hukum di kemudian hari. 

Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan suatu penelitian untuk membangun “Model 

Pengembangan BUMDes Guna Meningkatkan Inovasi Dan Kemandirian Masyarakat Di 

Provinsi Jambi”. Penelitian ini diharapkan dapat melahirkan beberapa gagasan dan 

rekomendasi untuk menjadikan BUMDes sebagai lembaga desa yang berorientasi 

profit/keuntungan dengan menggali potensi yang ada di desa bersangkutan. 
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1.2. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengacu kepada Gambar 1 penelitian ini dimulai dengan mengeloborasi gambaran 

sekarang BUMDes di Provinsi Jambi yang diwakili oleh tiga BUMDes berlokasi di Jambi 

bagian barat (Desa Dusun Dalam Kec.Siulak, Kabupaten Kerinci), Wilayah tengah (Desa 

Lubuk Beringin, Kec. Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo) dan Wilayah timur (Desa Dataran 

Kempas, Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat). Pada setiap lokasi dilakukan 

Focus Group Discussion (FGD) dengan narasumber terpilih untuk mengidentifikasi sub 

elemen kendala, lembaga/aktor dan program berpengaruh dalam pengembangan BUMDes. 

Berdasarkan hasil FGD tersebut akan dilakukan penilaian dan analisis ISM yang nantinya 

menghasilkan diagram MICMAC. Berdasarkan diagram tersebut dapat diketahui sub 

elemen yang terkategori dependence dan driving power rendah (kuadran I), dependence 

power tinggi dan driving power rendah (kuadran II), atau dependence power tinggi dan 

driving power tinggi (kuadran III) atau dependence power rendah dan driving power 

tinggi (kuadran IV). Berdasarkan temuan tersebut kemudian akan disusun model 

pengelolaan BUMDes di Provinsi Jambi yang divalidasi melalui forum FGD di level 

Kondisi Eksisting Pengelolaan 

BUMDes di Provinsi Jambi 

Kualitas BUMDes  

 

Kuantitas BUMDes 

Identifikasi Aktor/Lembaga, Kendala dan 
Program yang Berpengaruh 

Pengembangan BUMDes 

Model Pengelolaan dan Pengembangan 

BUMDes di Provinsi Jambi 

Pemetaan Aktor/Lembaga, Kendala dan 

Program Pengembangan BUMDes 

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian 
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Kabupaten. Model ini diharapkan dapat mempresentasikan BUMDes yang 

mengakomodasi keterwakilan wilayah (Barat, Tengah dan Timur di Provinsi Jambi) dan 

komoditi yang dikelola (pertanian pangan, hutan rakyat/pariwisata dan 

peternakan/perikanan). 

1.3. Perumusan Masalah 

Dari gambaran latar belakang penelitian tersebut dapat dirumuskan Pertanyaan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kondisi eksisting keberadaan dan pengelolaan BUMDes di Provinsi 

Jambi ? 

2. Siapa aktor serta program dan kendalaapa yang paling berpengaruh untuk 

pengembangan BUMDes ? 

3. Bagaimana model pengelolaan BUMDes yang efektif menuju kemandirian 

masyarakat dan desa ? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengambarkan kondisi eksisting keberadaan dan pengelolaan BUMDes di Provinsi 

Jambi. 

2. MelakukanPemetaan masalah, aktor dan program paling berpengaruh untuk 

pengembangan BUMDes. 

3. Merumuskan  model dalam pengelolaan BUMDes menuju kemandirian masyarakat 

dan desa di Provinsi Jambi. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan 

dalam pengambilan kebijakan untuk Pemerintah Provinsi Jambi dalam peningkatan 

kesejahteraan petani dan kemandirian pangan dan sebagai bahan evaluasi bagi manajemen 

BUMDes dalam meningkatkan dan membangun perekonomian lokal pedesaan. 
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II. LANDASAN TEORI 

2.1.  Pembangunan Desa Mandiri 

Pembangunan adalah milik seluruh anggota masyarakat dan bukannya milik 

pemerintah. Pembangunan yang direncanakan dengan pendanaan dari pusat bersifat relatif 

sementara, manakala kemampuan masyarakat dan daerah belum mampu merencanakan 

dan membiayai sendiri pembangunannya. Oleh karena itu, jika suatu saat masyarakat dan 

daerah telah mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan sendiri melalui 

pendapatan asli daerahnya, maka pemerintah perlu mengurangi campurtangannya pada 

sektor-sektor yang penting dan menentukan hidup rakyat banyak. Oleh karena itu 

pembangunan perlu mempersiapkan masyarakat untuk menggantikan peranan ini dengan 

sebesar-besarnya mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat. Kerjasama perlu dijalin 

antar pelaku ekonomi pengusaha kuat dengan masyarakat yang masih tertinggal. 

Kerjasama di antara para pelaku ekonomi ini merupakan cermin dari cita-cita 

terlaksananya pembangunan yang mandiri dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Pengertian Desa yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 menjelaskan“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”. 

Desa mandiri adalah Desa yang mampu memenuhi kebutuhannya dan apabila 

terdapat bantuan dari Pemerintah, bantuan tersebut hanya bersifat perangsang. 

Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang 

bersifat partisipatif, transparan,akuntabel dan mendetail. Kegiatan-kegiatan tersebut 

melalui beberapa serangkaian tahapan yaitu perencanaan dan persiapan,identifikasi umum 

desa, analisis asset desa serta musyawarah rencana pembangunan Desa (Musrenbangdes).  

Dengan terciptanya kemandirian masyarakat Desa dalam pembangunan berarti 

pembangunan perdesaan akan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pembangunan 

perdesaan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kriteria: (1) 
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Mengikutsertakan semua anggota masyarakat (rakyat) dalam setiap tahap pembangunan. 

Kriteria ini mengharapkan setiap anggota masyarakat harus dan kesempatan berusaha 

sesuai (2) setiap anggota masyarakat dengan pengorbanannya,yang berarti yang 

menghasilkan adalah juga yang menikmati dan mendapatkan manfaat sesuai dengan 

kemampuannya dalam menghasilkan, (3) adanya tenggang rasa di antara anggota 

masyarakat yang berarti bahwa mendapatkan kesempatan bekerja bidang dan kemampuan 

masing-masing, harus mendapatkan imbalan sesuai selalu menjaga keseimbangan antara 

yang kuat dengan yang lemah dan yang kaya dengan yang miskin yang dicerminkan dalam 

rasa kebersamaan yang saling menguntungkan. Dengan demikian adanya kontrol 

pembangunan merupakan kondisi tercapainya pembangunanyang berlanjut tersebut. 

2.2. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Desa  

Menurut Sutardjo Kartohadikususmo, seorang ahli sosiologi mengemukakan bahwa 

secara administratif desa diartikan seebagai satu kesatuan hukum dan didalamnya 

bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan 

sendiri. Sedangkan menurut R.Bintarto, Desa merupakan suatu perwujudan geografis yang 

ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, budaya dan memiliki 

hubungan timbal balik dengan daerah lain.  

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 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 

mengatur dan mengurus 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.  

Desa-Desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis 

penghidupan masyarakat setempat, yang notabene mempunyai otonomi dalam mengelola 

tatakuasa dan tatakelola atas penduduk, pranata lokal dan sumberdaya ekonomi.  

Pada awalnya Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-

batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk 

mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan selfgoverning community. Sebutan 

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa 

pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan 

hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari 
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adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan 

berbasis pada masyarakat (selfgoverning community).  

Secara filosofis jelas bahwa sebelum tata pemerintahan diatasnya ada, Desa itu 

lebih dulu ada. Oleh karena itu sebaiknya Desa harus menjadi landasandan bagian dari tata 

pengaturan pemerintahan sesudahnya. Desa yang memiliki tata pemerintahan yang lebih 

tua, seharusnya juga menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.   

Mengikuti pendapat Prof. Mr. J de Louter, seorang ahli tata Negara Belanda dan 

F.Laceulle dalam suatu laporannya yang menyatakan bahwa bangunan hukum Desa 

merupakan fundamen bagi tatanegara Indonesia. Berdasarkan sejarah pertumbuhan desa di 

Indonesia ada tiga tipe desa yang sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang 

diantaranya:  

1. Desa adat (self-governing community). yaitu desa adat yang merupakan bentuk asli dan 

tertua di Indonesia. Konsep "Otonomi Asli" merujuk pada pengertian desa adat ini. 

Desa adat mengurus dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki 

tanpa campur tangan Negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif 

yang diberikan oleh Negara. Contoh desa adat Pakraman di Bali. 

2. Desa Adminstrasi (local state government) desa yang merupakan satuan wilayah 

administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan 

adminitrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara dan 

merupakan kepanjangan tangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi 

yang diberikan oleh negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai hak 

otonom dan cenderung tidak demokratis.  

3. Desa otonom (local-self government), yaitu desa yang dibentuk berdasarkan asas 

desentralisasi dengan undang-undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas 

karena diatur dalam undang-undang pembentukannya. Oleh karena itu, desa otonom 

mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri.   

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pemerintahan desa sebagai 

pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang menyelangarakan 
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urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah 

desa.  

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah desa 

adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Desa 

sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa mempunyai kewenangan 

meliputi :   

1.  Kewenangan berdasarkan hak asal usul;  

2.  Kewenangan lokal berskala Desa; 

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau 

Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota; dan  

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau 

Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Penyelenggaraan pemerintahan desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan 

Desa yang merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang 

pengisiannya dilakukan secara demokratis, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai 

tugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa selain 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa juga melakukan pengawasan 

kinerja Kepala Desa.  

Untuk melaksanakan pembangunan Desa keuangan dan pendapatan Desa 

bersumber dari :  

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong 

royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.  

2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota;  

4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 

Kabupaten atau Kota;  

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota;  
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6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 

7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.  

Dalam rangka memajukan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan badan usaha 

yang disebut Badan Usaha Milik Desa, yang pengelolaannya dilakukan dengan semangat 

kekeluargaan dan kegotongroyongan, Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usaha 

di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa, Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan Desa lainnya atau pihak 

ketiga.  

Kata pembangunan, sejak beberapa dasawarsa terakhir banyak diperbincangkan 

oleh beragam kalangan, baik aparat birokrasi, politisi, akademisi, dan praktisi serta 

kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dan berkepentingan dengan upaya perbaikan 

kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakatnya.  

Tetapi pembangunan yang memusatkan dirinya pada pencapaian pertumbuhan di 

tingkat makro, ternyata justru menimbulkan banyak petaka bagi sebagian besar masyarakat 

yang akan diperbaiki kehidupannya.Karena itu, sejak kegagalan teori dan model 

pembangunan yang terlalu mengagungkan pertumbuhan, banyak kalangan mengalihkan 

kiblatnya kepada pembangunan yang memusatkan kepada rakyat, yang didalamnya 

mensyaratkan optimalisasi sumberdaya lokal, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. 

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan 

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan 

dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, 

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dalam hal ini 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,dan kegotongroyongan guna mewujudkan 

perdamaian dan keadilan sosial.  

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 

Dalam tahap perencanaan Pemerintah Desa menyusun Pembangunan Desa sesuai dengan 

kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, 

Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi  Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan  Rencana 

Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, 

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 

waktu 1 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen 

perencanaan di Desa yang merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

Pemerintah Desa wajib mengikutsertakan masyarakat Desa dengan cara 

menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang didalamnya 

menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai 

oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan 

kebutuhan PembangunanDesa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan 

masyarakat Desa yang meliputi:   

1.  Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;  

2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan 

kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;  

3.   Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;  

4.  Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan  

5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan 

kebutuhan masyarakat Desa.  

Pelaksanaan Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa 

dengan semangat gotong royong,dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan 

sumber daya alam Desa, Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh 

Desa, dalam pengawasan Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai 

rencana dan pelaksanaan, dan juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 

Pembangunan Desa. Masyarakat Desa dapat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai 

keluhan terhadap pelaksanaanPembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa. 
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Pembangunan Desa dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa 

dengan tujuan  mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan 

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat 

Desa.  

Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan kawasan Perdesaan. 

Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat 

melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Dalam upaya 

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat desa Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pemerintah 

dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan 

pembangunan Desa dan kawasan Perdesaan, yang artinya Desa haruslah mendapatkan 

bimbingan, pembinaan, serta pengawasan didalam menyelenggarakan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanannya terhadap masyarakat sekaligus memberdayakan 

masyarakat itu sendiri.  

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah hal yang sangat lumrah 

dibicarakan untuk kemajuan dan perubahan bangsa saat ini kedepan, apalagi jika dilihat 

dari skill masyarakat indonesia kurang baik sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi 

itu sendiri, konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan 

masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat 

(community based development).  

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang 

merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini membangun paradigma baru dalam 

pembangunan, yakni yang bersifat people-centered, participatory, empowering,and 

subtainable. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian 

dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, 

perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan 

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 

prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 
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Konsep pendampingan Desa muncul dari konsepsi pemberdayaan masyarakat Desa 

dengan harapan mampu mendorong segenap potensi Desa baik berupa kelembagaan, 

sumber daya alam, dan sumber daya manusia dapat dioptimalkan.Pendampingan Desa 

sendiri adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui 

asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi DesaSebagai perwujudan dari tugas 

pendampingan Desa oleh pemerintah dalam konsep pemberdayaan masyarakat maka 

keluar PERMEN No.3 Tahun 2015.  Tentang Pendampingan Desa, yang didalamnya 

mengatur tentang tenaga pendamping desa dan perannya. 

2.3.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Petani 

Ketidakmerataan pembangunan antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat 

kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar wilayah. Ketimpangan pelayanan sosial 

dasar yang tersedia, seperti pendidikan, kesehatan dan air bersih juga terjadi antarwilayah. 

Ketimpangan pembangunan antar wilayah juga ditandai dengan rendahnya aksesibilitas 

pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial terutama masyarakat di perdesaan, 

wilayah terpencil, perbatasan serta wilayah tertinggal. Ketimpangan antara kawasan 

perkotaan dan perdesaan ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat 

desa, tertinggalnya pembangunan kawasan perdesaan dibanding dengan perkotaan, dan 

tingginya ketergantungan kawasan perdesaan terhadap kawasan perkotaan. Hal ini 

disebabkan oleh minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja, informasi,teknologi 

pendukung, dan pemasaran hasil-hasil produksi di perdesaan. Ketimpangan desa-kota juga 

disebabkan oleh urbanisasi dan proses aglomerasiyang berlangsung sangat cepat 

(Bappenas, 2007).  

Akibat hubungan dan keterkaitan yang tidak berimbang dan tidak berkualitas antara 

pusat kegiatan (perkotaan) dengan daerah-daerah hinterland-nya (perdesaan) menciptakan 

struktur hubungan antar wilayah yang membentuk suatu interaksi yang saling 

memperlemah. Wilayah/kawasan hinterland menjadi lemah karena pengurasan 

sumberdaya yang berlebihan (backwash), yang mengakibatkan aliran bersih dan akumulasi 

nilai tambah tertuju ke pusat-pusat pembangunan secara masif dan berlebihan. Selanjutnya 

kemiskinan di wilayah belakang/perdesaan akhirnya mendorong terjadinya migrasi 

penduduk keperkotaan, sehingga kota dan pusat-pusat pertumbuhan pada akhirnya menjadi 

melemah dan inefsien karena timbulnya berbagai penyakit urbanisasi yang luar biasa 

(Rustiadi et al, 2004).  
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Faktor-faktor penyebab terjadinya urbanisasi  dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu kelompok faktor pendorong (pushing factors) dan kelompok factor penarik (pulling 

factors). Faktor pendorong utama yang menyebabkan banyaknya penduduk perdesaan 

bermigrasi ke perkotaan adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya lapangan 

pekerjaan di perdesaan. Yang termasuk ke dalam kelompok faktor pendorong ialah faktor–

faktor yang bersumber dari perdesaan,antara lain : (1) lahan garapan yang makin sempit; 

(2) sempitnya lapangan kerja di desa sehingga meningkatkan pengangguran; (3) kurangnya 

fasilitas infrastruktur seperti fasilitas sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga, rekreasi, 

listrik, sarana komunikasi, dan lain-lain; (4) tekanan adat istiadat; (5) sulitnya memasarkan 

produk pertanian; (6) rendahnya pendapatan masyarakat, sehingga kemiskinan di desa 

makin meluas; dan (7) cita-cita yang kuat dari masyarakat desa untuk menjadi orang kaya. 

Ketujuh faktor yang bersumber dari desa tersebut mendorong masyarakat perdesaan, 

terutama generasi muda yang relatif lebih berpendidikan,untuk pindah ke kota dengan 

harapan memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi (Nishom, 2012).   

Faktor penarik utama yang menyebabkan orang-orang desa datang ke kota adalah 

masifnya pembangunan di perkotaan, sehingga perekonomian dan peredaran uang di kota 

tumbuh pesat dan menciptakan banyak lapangan kerja. Faktor penarik adalah daya tarik 

yang bersumber dari perkotaan, yaitu antara lain: (1) relatif luasnya lapangan pekerjaan, 

terutama di sektor industri, konstruksi, dan jasa; (2) lebih lengkapnya fasilitas terutama 

pendidikan, kesehatan, olahraga,rekreasi, dan sebagainya; (3) longgarnya aturan adat dan 

tidak mengikat, sehingga kebebasan pribadi makin terjamin; dan (4) tingkat upah yang 

lebih tinggi (Nishom,2012). 

Di sektor pertanian, potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara 

optimal serta sumber daya manusia yang tidak memadai akan menyebabkan produktivitas 

menjadi rendah dan berimplikasi pada rendahnya pendapatan petani. Pendapatan yang 

rendah menyebabkan rendahnya kemampuan menabung dan demand rendah sehingga 

pembentukan modal pun menjadi rendah.Hal ini dijelaskan dalam lingkaran perangkap 

kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Lingkaran Perangkap Kemiskinan 

 

2.4. Pemberdayaan Masyarakat dan Akses Petani terhadap Kelembagaan 

Keuangan 

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang 

merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, 

yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering,and 

sustainable”(Chambers,1995). 

Menurut Sumodiningrat (2002),upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat 

dari tiga sisi, yaitu pertama,menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang (enabling). Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya 

itu,dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau 

daya yang dimiliki masyarakat (empowering), yang terpenting disini adalah peningkatan 

partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan 

masyarakatnya. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Pemberdayaan 
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masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program 

pemberian (charity). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan dan 

membangun kemampuan masyarakat untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih 

baik secaraberkesinambungan.  

Upaya pengentasan kemiskinan yang dianjurkan menurut kebijakan pemberdayaan 

masyarakat adalah kebijakan yang memberikan ruang gerak, fasilitas publik dan 

kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi tumbuhnya kemampuan dan kemungkinan 

kelompok  masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri, dan tidak untuk 

justru menekan dan mendesak mereka kepinggir atau posisi ketergantungan (Suyanto, 

1996).   

Beberapa program pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan selama tiga tahun 

terakhir yang dirangkum dari buku Potensi Desa, terdiri dari: (1) peningkatan kapasitas 

ekonomi berupa dana bergulir/simpan pinjam mencakup pendanaan dalam bentuk 

pinjaman secara bergulir untuk modal usaha pertanian/non pertanian yang telah 

direalisasikan. Dana hibah mencakup pendanaan dalam bentuk pemberian/tanpa 

pengembalian untuk usaha produktif budidaya maupun non budidaya; (2) peningkatan 

kapasitas sosial kemasyarakatan berupa peningkatan  keterampilan  produksi mencakup 

pelatihan ketrampilan dan pengusaan teknologi untuk memproduksi barang. Peningkatan 

keterampilan pemasaran hasil produksi mencakup pelatihan keterampilan untuk pemasaran 

hasil produksi. 

Dengan pola pertanian yang didominasi oleh pertanian rakyat skala kecil,petani 

selalu berada dalam posisi tawar yang sangat lemah. Berbagai kelembagaan petani yang 

dibentuk tidak banyak membantu memperkuat posisi petani. Salah satunya adalah lembaga 

keuangan yang berfungsi untuk mengalokasikan dana antar berbagai kegiatan ekonomi 

maupun antarwaktu, memperkecil resiko dan biaya transaksi. Apabila lembaga keuangan 

perdesaan berfungsi secara optimal maka akan mendorong pertumbuhan investasi di 

perdesaan. Menurut Cotler (1984), tujuan perkreditan perdesaan adalah untuk meratakan 

pengeluaran, yaitu di satu pihak mencukupi kebutuhan yang paling mendesak (biaya 

hidup,pengolahan tanah) di waktu paceklik, dan kekurangan uang yang dibayar kembali 

bila pemasukan uang lebih besar, di lain pihak kredit membantu supaya pengeluaran uang 

yang besar dibagi selama masa yang lebih panjang.  
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Menurut Maskun (1995) partisipasi masyarakat atas kebijakan pemerintah 

ditentukan dengan tingkatan yaitu: (1) terdapatnya pemahaman timbal balik (mutual 

understanding) antara perangkat pemerintah di tingkat birokrasi Pemerintah Daerah 

dengan masyarakat yang bersangkutan; (2) terdapatnya sikap solidaritas yang tinggi dari 

masyarakat atas goodwill pemerintah dan political will pemerintah; (3) tertampungnya 

kepentingan-kepentingan masyarakat oleh kebijakan-kebijakan pemerintah; dan (4) 

terdapatnya usaha-usaha motivasi dan stimulasi yang dapat mendorong kreativitas 

masyarakat. Kebijakan pemerintah tidak akan efektif dan sulit akan bertemu dengan 

kepentingan-kepentingan riil masyarakat, kecuali kebijakan itu dapat diterjemahkan dan 

disalurkan secara tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungan, oleh 

perangkat yang berwenang di tingkat pemerintahan di daerah. Masih menurut Maskun 

(1995),mekanisme peningkatan ekonomi desa merupakan andil dari lembaga-lembaga 

perekonomian desa, melalui : (1) terciptanya sistem pinjaman rakyat desa untuk menutupi 

kebutuhan akan modal kecil tanpa agunan; (2) terciptanya pelayanan pasar secara lebih 

berhasil guna dan berdaya guna kepada produsen desa; dan (3) terlindunginya produksi 

desa dari fluktuasi harga yang dapat merugikan produsen 

2.5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

2.5.1. Definisi BUMDes dan Dasar Pembentukannya 

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 

ayat (1) “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan 

potensi Desa” Junto PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 78-81. Substansi 

Peraturan ini menegaskan tentang janji pemenuhan demand (demand complience scenario) 

dalam konteks pembangunan nasional dalam upaya turut mengakselerasi pembangunan ke 

desa. Hal yang mendasari sebagai prinsip tata kelola BUMDes antara lain: 

1) Logika pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas 

desa,sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

2) Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa (inisiasi) masyarakat 

desa,serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif 

(userowned, user benefited, and user controlled) dengan mekanisme member-base 

dan selfhelp. 

3) Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional, koperatif, dan mandiri. 

Bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. 
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Dalam hal pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat 

sertamendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif dan partisipatif.Selain itu, yang 

terpenting juga adalah pengelolaannya dilakukan secara profesional dan mandiri.BUMDes 

sebagai badan hukum, tentunya dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan 

demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. 

Berdasarkan hal di atas, 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 

nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka 

peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Oleh karena itu, jika PADesa dapat 

diperoleh dari BUMDes, maka hal tersebut akan merangsang setiap Pemerintah Desa 

memberikan“goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes. Di sisi lain, BUMDes 

sedapat mungkin dibangun atas semangat dan prakarsa masyarakat dengan mengemban 

prinsip-prinsip kooperatif dan partisipatif, serta pengelolannya dilakukan secara 

profesional dan mandiri. 

2.5.2.  Landasan Hukum BUMDes 

1) Undang-Undang RI No. 6Tahun 2014 tentang Desa ; Pasal 1 ayat (6), menyebutkan 

bahwa : 

“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna 

mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa”. 

 

Pasal 87 

(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. 

(2) BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. 

(3) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan 

umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 88 

(1) Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa. 

(2) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 
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Pasal 89 

Hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk : 

a. Pengembangan usaha, dan 

b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan 

untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana 

bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

 

Pasal 90 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 

dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDesa dengan : 

a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan 

b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan 

c. Memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. 

(2) Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

(3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI 

No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran 

Badan Usaha Milik Desa. 

(4) Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa. 

2.5.3.  Perspektif Atas Rancang Bangun BUMDes 

BUMDes sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit 

usaha desa meliputi usaha sektor moneter (keuangan) sebagai Lembaga Keuangan 

Mikro(LKM) serta sektor riil. Jika selama ini sudah ada beberapa kegiatan yang dikelola 

olehmasyarakat bersama Pemdes, maka perlu penataan organisasinya dalam payung 

BUMDes.Misalnya, adanya UPK (Unit Pengelola Keuangan), Unit Simpan-Pinjam Desa, 

Lumbung Desa, Pasar Desa, Retribusi kawasan wisata, maka dapatdirintis sebagai embrio 

bagi unit-unit usahaBUMDes. 

Dalam upaya mendirikan BUMDes perlu pemahaman tentang kesesuaian antara 

bentuk organisasi, pola penyelenggaraan, dan jenis usaha yang akan dikembangkan 

BUMDes dengan kapasitas dan potensi masing-masing desa beserta karakteristik 

masyarakatnya. 
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Berikut adalah bentuk penguatan ekonomi masyarakat desa melalui tata kelola 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai berikut: 

 

2.5.4.  Prinsip Tata Kelola BUMDes 

Prinsip-prinsip umum pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), antara 

lain: 

1) Pengelolan BUMDes harus dilakukan secara profesional, kooperatif, dan mandiri. 

Sehubungan dengan itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang 

akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan, termasuk ciri sosial budaya 

masyarakatnya. 

2) Dalam perolehan modal usaha, BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun 

atasinisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, sedapat mungkin 

mengutamakanmodal dari masyarakat dan Pemdes itu sendiri. Selain itu, BUMDes 

dapatmemperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemkab dan Pemprov atau 

pihak lainserta dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai 

peraturanperundang-undangan (UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 90). 

Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya terlebih dahulu diatur dalam 

Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes). 

Gambar 3  Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Tata Kelola Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes)  
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3) BUMDes dibangun tentunya mengacu pada tujuan yang jelas. Tujuan 

tersebut,adalah BUMDes dapat memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha 

produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon 

(rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan 

meningkatkanpendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya, bahwa BUMDes 

seharusnya mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung yang dengan 

demikian dapat mampu mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara 

mandiri. 

4) Pengelolaan BUMDes tetap melibatkan pihak ketiga yang akan berdampak 

padamasyarakat desa itu sendiri serta masyarakat dalam cakupan yang lebih 

luas(kabupaten). Oleh karena itu, pendirian BUMDes mengacu pada keberadaan 

potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa yang baik, 

kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya cukup tinggi. Kondisi ini semua 

tentunya keterlibatan pemerintah kabupaten masih dibutuhkan. 

5) Karakter BUMDes adalah bangun unit usaha masyarakat desa yang bercirikan 

semangat gotong-royong, kemandirian, akuntabilitas, tanggung jawab, dan 

sekaligus menjadi media pendidikan (learning process) bagi masyarakat desa. 

6) Meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal, 

agarusaha masyarakat di desa berkembang. 

7) Merupakan upaya pemberdayaan desa sebagai daerah otonom dalam menggerakkan 

usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan 

meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). 

8) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan 

penguatan ekonomi di desa. 

Berikut adalah bentuk Penguatan Perekonomian Desa Melalui Penataan dan 

Pengelolaan BUMDes sebagai berikut:  
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Terkait dengan Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses 

penguatanekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan akan 

lebih berdaya.Hal ini ditopang dengan makin meningkatnya dana anggaran desa yang bisa 

dikelola sehingga mampu turut untuk menopang permodalan bagi pembentukan BUMDes. 

Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang kemudian digunakan 

untuk kegiatan pembangunan desa. 

Hal utama dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah upaya memperkuat 

kerjasama (cooperatif), kebersamaan/kerekatan di semua lapisan masyarakat desa, 

sehingga menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, 

pengentasan pengangguran, membuka akses pasar, memberikan pendampingan dan 

konsultasi. Sehingga aspek pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat. 

2.5.5.  Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Beberapa hal yang harus dilakukan dalam mengelola BUMDes, yaitu: 

1) Penyusunan struktur dan pelaksana organisasi. BUMDes sebagai sebuah organisasi, 

makadiperlukan adanya struktur organisasi dan siapa saja yang akan menjadi 

pengurus atau pengelola BUMDes. 

Gambar 4 Penguatan Perekonomian Desa melalui Penataan dan Pengelolaan 

BUMDes 



 

 

23 

 

2) Menyusun job deskripsi. Penyusunan deskripsi tugas yang termuat dalam 

strukturorganisasi akan memudahkan dan memperjelas tugas dan wewenang 

kepengurusan. 

3) Menyusun rencana koordinasi dan kerjasama untuk kegiatan lintas desa. 

4) Menyusun kerjasama dengan pihak ketiga melalui persetujuan Dewan 

KomisarisBUMDes. 

5) Pengelola harus mengacu pada AD/ART BUMDes dan sesuai prinsip-prinsip tata 

kelolaBUMDes. 

6) Pengelolaan BUMDes harus terbuka baik terhadap Pemdes maupun masyarakat. 

7) Perlu disusun rencana usaha yang akan dibuka. 

8) Untuk usaha yang sudah berjalan, perlu disusun rencana pengembangan usaha. 

9) Melaksanakan administrasi dan pembukuan BUMDes. 

Berikut adalah Contoh Bagan Struktur Organisasi BUMDes sebagai berikut : 

 

2.6.  Analisis Interpretive Structural Model (ISM) 

Interpretive Structural Model (ISM) yaitu salah satu metodologi berbasis komputer 

yang membantu kelompok mengidentifikasi hubungan antar ide dan struktur tetap kepada 

isu yang kompleks. ISM adalah teknik permodelan deskriptif yang merupakan alat 

strukturisasi untuk suatu hubungan langsung. Dasar pengambilan keputusan dalam ISM 

adalah kelompok (Sianipar, 2012). Menurut Chandramowli et al. (2011) metode ini disebut 

interpretive karena input untuk memperoleh elemen-elemen yang akan dianalisis diperoleh 

Gambar 5 Bagan Struktur Organisasi BUMDes 
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dari wawancara dengan ahli, diskusi kelompok (FGD)  atau  kajian literatur. Sifat 

hubungan perbandingan berpasangan antar elemen juga diperoleh melalui proses ini. 

Model struktur menurut Norberg and Johnson (1979) adalah sebuah  teknik yang 

menjanjikan bantuan untuk menganalisis situasi sekarang baik yang efeknya bagi 

masyarakat dekat maupun jauh akibat suatu perubahan yang sedang terjadi. Metode ini 

dapat memproduksi informasi sebuah struktur yang akan mengarah kepada pengertian 

penting untuk memecahkan sebuah persoalan. Nilai komunikatif dari model ISM terletak 

pada fakta bahwa ISM dapat mengubah sebuah bangunan model yang  sepenuhnya 

berdasarkan penilaian  perasaan (completely intuitive process) menjadi sebuah model  

dengan pendekatan yang lebih sistematis sehingga memperbaiki komunikasi dalam group 

yang beragam (heterogen) dan pihak-pihak di luar grup (Lendaris, 1981). 

Langkah-langkah ISM menurut Saxena et al. (1990) sebagai berikut: (a) 

Identifikasi Elemen dan Sub-elemen melalui brainstorming; (b) Perumusan Hubungan 

Kontekstual; (c) Perumusan Matrik Interaksi Tunggal Terstruktur (Structural Self 

Interaction Matrix/SSIM) melalui survei pakar; (d) Merubah matrik SSIM menjadi Matrik 

Reachability (Reachability Matrix/RM) dan kemudian menjadi matriks biner; (e) 

Klasifikasi elemen dalam level yang berjenjang; (f) Matrik Canonical:Pengelompokkan 

elemen-elemen dalam level yang sama; (g) Menyusun  matrik Diagraph : adalah konsep 

yang berasal dari Directional Graph dan, sebuah grafik dari elemen-elemen yang saling 

berhubungan secara langsung pada suatu level hirarki; dan (h) Interpretive Structural 

Model: ISM dibangkitkan dengan memindahkan seluruh jumlah elemen dengan deskripsi 

elemen aktual. Model matriks yang akan dibentuk dari penelitian ini seperti pada gambar 

berikut (Chandramowli et al., 2011). 

 

Gambar 6 Contoh Matrik SSIM Awal 
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Gambar 7 Contoh Reachibility Matrix Final 

 

 

Gambar 8 Contoh Diagram Struktur ISM 
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Gambar 9 Contoh Diagram MICMAC Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan permodelan.Penggunaan 

pendekatan ini terkait dengan aspek spesifik dalam fokus subjek yang hendak 

dikaji.Pendekatan kualitatif digunakan karena dianggap mampu memberikan pemahaman 

yang mendalam dan rinci berkaitan dengan suatu peristiwa atau gejala sosial yang dalam 

hal ini berupa perkembangan dan dinamika BUMDes yang ditempatkan dalam konteks 

pembangunan ekonomi pedesaan khususnya pada proses pengembangan usaha masyarakat 

pedesaan.Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui kondisi permasalahan 

penelitian yang didasarkan pada pembentukan pemahaman yang diikat oleh teori terkait 

dan penafsiran peneliti atas fakta kajian. Data yang dihasilkan melalui pendekatan ini 

merupakan hasil pengamatan dari kegiatan penelitian terhadap BUMDes terkait.Data 

tambahan yang berkaitan dengan topik penelitian didapatkan melalui studi dokumen yang 

relevan dengan fokus penelitian. 

Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan semua data dan informasi yang 

terkait dengan gambaran umum desa yang menjadi obyek penelitian, potensi ekonomi 

desa, dan Laporan Tahunan BUMDes yang ada di Provinsi Jambi sehingga dapat melihat 

pola perkembangannya. Pemanfaatannya diarahkan untuk memperkaya substansi temuan 

pendekatan kualitatif maupun untuk memperkuat basis teoritis kajian.  

3.2. Lokasi dan Tahapan Penelitian 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive sampling dengan 

pertimbangan sebagai berikut : 1) lokasi mewakili wilayah Jambi bagian barat, tengah dan 

timur, dan 2) Komoditi/potensi unggulan pada desa/BUMDes tersebut mewakili pertanian 

tanaman pangan/perkebunan, pariwisata/hutan rakyat dan peternakan/perikanan. Penelitian 

ini dilaksanakan di tiga desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu : Desa 

Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi (Kab. Tanjabbar), Desa Dusun Dalam Kec. Siulak 

(Kab. Kerinci), dan Desa Lubuk Beringin Kec. Bathin III Ulu (Kab. Bungo).Dimana obyek 

yang menjadi penekanan untuk diketahui melalui penelitian ini adalah bagaimana proses 

pemberdayaan ekonomi desa dapat berlangsung dan keberadaan ekonomi masyarakat 

beserta kelembagaan pengelola BUMDes ini dapat memberikan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat sekitar menuju kemandirian pangan. Selain alasan di atas adalah keunikan 
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lokasi dari tipologi daerah sejauh mana dipersepsikan mampu memberikan peningkatan 

yang dimaksud dalam tujuan penelitian ini.  

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yang dilakukan selama proses penelitian 

ini antara lain: 

1. Pemetaan atas BUMDes yang ada di Provinsi Jambi dari awal sampai tahun 

terakhir dengan membuat beberapa ilustrasi grafik dan tabel. 

2. Mengetahui hambatan dan kendala yang dialami oleh pengelola BUMDes dengan 

melakukan pendalaman kegiatan yang dilakukan di wilayah studi. 

3. Mengetahui kendala dan harapan dari masyarakat atas peran serta BUMDes dalam 

kegiatannya untuk membantu melakukan peningkatan ekonomi masyarakat di 

wilayah studi. 

4. Mendapatkan masukan-masukan untuk perbaikan dalam kaitannnya memperoleh 

model kelembagaan yang relevan dalam penyempurnaan program BUMDes ke 

depannya di wilayah studi. 

3.3. Jenis dan Sumber Data  

Data kualitatif yang dihasilkan selama penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam 

dua kategori, yaitu: 

a. Data hasil pengamatan: tulisan dalam bentuk deskripsi mengenai situasi, 

kejadian/peristiwa, orang-orang, interaksi dan perilaku yang diamati secara langsung 

di lapangan, yang disajikan dalam bentuk catatan lapangan, saat penulis melakukan 

pengamatan, data hasil pembicaraan berupa kutipan langsung dari pernyataan 

responden yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, mengenai pengalaman, 

sikap, keyakinan dan pandangan/pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara 

dengan peneliti maupun saat melakukan kelompok diskusi terarah (FGD). 

b. Data tertulis: petikan atau keseluruhan bagian dari dokumen yang berkaitan 

dengan keberadaan pelaku usaha dan BUMDes yang dikeluarkan oleh badan-

badan resmi. 

Data primer dikumpulkan dari pelaku usaha sebagai pelaku pemanfaat BUMDes 

meliputi karakteristik individu, jenis usaha dan persepsinya terhadap BUMDes sedangkan 

dari pengurus BUMDes terkait dengan profil pengorganisasian yaitu pengkategorian 
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BUMDes, historis pembentukan, dimensi organisasi BUMDes, pengembangan skema 

kelembagaan, dan unsur-unsur keberlanjutannya.  

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan dan pelaporan yang 

terkait dengan BUMDes.Data sekunder yang digunakan meliputi data monografi 

Kecamatan, dalam etnografi Desa, Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, 

Potensi Desa, Provinsi dan Kabupaten dalam Angka dan Laporan Tahunan BUMDes. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi pendekatan wawancara individual 

(indepth interview) telaah mendalam dilakukan kepada pengelola BUMDes dan aparat 

pemerintahan daerah serta dilakukan juga diskusi kelompok terarah (FGD) dalam 

pengumpulan data yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa, pengelola BUMDes 

dan pelaku usaha/pelaku pemanfaat BUMDes dan instansi terkait di Pemerintahan 

Kabupaten.  

Tabel  1 Teknik Pengumpulan dan Jenis Data 

No Tujuan Penelitian Aspek Kajian Data 

Jenis Sumber 

1 Kondisi eksisting 

keberadaan dan 

pengelolaan BUMDes di 

Provinsi Jambi 

Gambaran Umum 

BUMDes desa yang 

menjadi sampel, 

Potensi Desa, 

Sejarah terbentuk 

BUMDes 

Primer dan 

Sekunder: 

Wawancara, 

Observasi 

 

Aparat pemerintah, 

Kecamatan dan Desa, 

Data monografi, 

kependudukan, laporan 

Tahunan 

BUMDes,Susenas, 

Data Potensi Desa 

2 Pemetaan masalah, actor 

dan program paling 

berpengaruh untuk 

Pengembangan BUMDes 

 

Lembaga/Aktor, 

Kendala dan 

Program 

Pengembangan 

BUMDes 

Primer : FGD 

1. Indepth 

Interviewditingkat 

Desa/BUMDes 

2. Kuesioner ISM 

Kelompok Tani, 

Pengelola BUMDes, 

Penyuluh,  Perangkat 

Desa, LSM. 

3 Model Kelembagaan 

BUMDes 

Model 

KelembagaanBUMD

es yang Efektif 

Primer: FGD, 

indepth 

interviewditingkat 

stakeholder 

Kabupaten 

Pengelola BUMDes, 

Pelaku 

Usaha,Kelompok Tani, 

Aparat Pemerintah  

Desa dan  Kabupaten. 
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Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengabungan atau 

kolaborasi dari beberapa pengumpulan data penelitian yaitu: 

1. Wawancara mendalam (Depth Interview) 

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan secara ”lisan” secara mendetail dan 

mendalam kepada informan kunci. Tujuannya adalah untuk menggali dan menemukan 

fenomena penelitian yang sebenarnya dan mengetahui sesuai tema penelitian secara lebih 

mendalam. 

Sasaran yang dituju dalam teknik wawancara semi terstruktur ini adalah informan 

kunci yang berasal dari pengelola BUMDEs dan masyarakat yang memperoleh manfaat 

dari keberadaan BUMDes baik secara langsung maupun tidak langsung serta pejabat 

pemerintah yang mengetahui lebih detail mengenai BUMDes dari proses awal berdirinya 

sampai berlangsung yang berhubungan dengan memberdayakan masyarakat secara utuh 

khususnya secara ekonomi. 

2. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan melalui 

pengamatan secara langsung terhadap fenomena atau gejala yang terjadi selama proses 

penelitian seperti perilaku seseorang, keadaan, kondisi dan sebagainya. Tujuannya adalah 

untuk mengamati secara langsung dari kelompok masyarakat dan beberapa objek observasi 

lainnya yang erat kaitannya dengan tujuan penelitian. 

Bentuk observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi ”non-

partisipan”, dimana aktivitas observasi dilakukan dengan tidak melibat diri secara langsung 

ke dalam aktivitas yang dilakukan masyarakat seperti obyek penelitian, melainkan hanya 

mengamati proses aktivitas yang sedang berlangsung. 

Sasaran observasi ditunjukan pada beberapa aspek yaitu: (1) proses kegiatan dan 

keberlangsungan pengelolaan BUMDes di masyarakat,(2) kegiatan pengelolaan BUMDes 

yang ada di wilayah studi melalui observasi unit-unit yang dikembangkan oleh BUMDes 

yang bersangkutan, (3) mengevaluasi kualitas SDM pengelola BUMDes terutama dari segi 

kemampuan kewirausahaannya. 

3. Dokumentasi 

Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, data-data yang dikumpulkan 

dengan teknik dokumentasi ini sesuai metodologi penelitian yang diharapkan. 
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3.5. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Patton, adalah proses untuk mengatur urutan data, 

mengorganisir ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Analisis data 

ditempuh dengan pengupasan secara cermat berdasar teori (analitic), dengan penafsiran 

(intepretatic) yang utuh menyeluruh (holistic), memadukan berbagai gejala yang berbeda, 

bertentangan, paradoks (sintetic), menyerap berbagai gejala dan fenomena menurut 

berbagai pandangan dan pola laku (syncretism inductive), dan terkait dengan nilai (value 

bond) (Leksono, 2008). 

Proses pengerjaan analisis dilakukan sejak awal bersamaan dengan saat 

pengumpulan data dan informasi berlangsung, menurut perspektif emic yakni informasi 

yang disampaikan informan (sebagai aktor/pelaku) menurut sudut pandang pelaku, peneliti 

tidak memaksakan pandangannnya sendiri. Peneliti melaksanakan tanpa generalisasi, tak 

berstruktur, sehingga dapat memusatkan perhatian penuh pada konsep-konsep atau nilai 

yang termuat dalam informasi. 

Hal ini berlainan dengan sudut pandang ethic (pandangan peneliti) adalah informasi 

yang diintepretasi berdasar sudut pandang peneliti, karena terdapat alasan penting untuk 

memperoleh data dan informasi tertentu yang bersumber dari pertanyaan, wawancara dan 

observasi yang dilakukan secara langsung di lapangan. Namun, ketika harus dikonstruksi 

sebuah teori (baru), maka terhadap data yang bersifat emic tersebut memerlukan 

pengolahan, analisis, intepretasi-pemaknaan tertentu berdasar teori. 

Untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif dan 

analisis kuantitatif. Analisis deskriptif ini digunakan untuk menjawab tujuan dalam 

penelitian ini yaitu mengambarkan kondisi eksisting keberadaan dan pengelolaan BUMDes 

di Provinsi Jambi dan merumuskan  model dalam pengelolaan BUMDes menuju 

kemandirian pangan di Provinsi Jambi. Sehingga bisa mendeskripsikan bagian yang 

diamati berdasarkan data-data yang dikumpulkan dengan memasukkan hal-hal penting 

yang diamati pada penelitian ini 

Untuk memenuhi tujuan penelitian guna mengetahui lembaga/aktor, kendala dan 

program berpengaruh untuk mengembangkan BUMDes dilakukan analisis Interpretive 

Structural Model (ISM) yaitu salah satu metodologi berbasis komputer yang membantu 

kelompok mengidentifikasi hubungan antar ide dan struktur tetap kepada isu yang 
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kompleks. ISM adalah teknik permodelan deskriptif yang merupakan alat strukturisasi 

untuk suatu hubungan langsung. 

3.6. Keabsahan Data dan Informasi 

Untuk mempertanggungjawabkan nilai ilmiah penelitian ini, maka diperlukan 

prosedur pemeriksaan data sebagai bentuk pembaharuan dari konsep kesahihan (validitas) 

dan keandalan (reabilitas) yang dikenal dalam penelitian kuantitatif. Keabsahan data dan 

informasi perlu memenuhi empat kriteria yaitu derajat kepercayaan (credibility), 

keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability), (Moleong, 2006). 

Credibility diartikan semacam validasi internal dalam non kualitatif berfungsi 

sebagai inkuiri sedemikian rupa, sehingga dapat tercapai tingkat kepercayaan dan untuk 

menunjukkan tingkat kepercayaan hasil temuan dengan pembuktian terhadap kenyataan 

ganda. Untuk memenuhi kriteria kepercayaan ditempuh melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian dalam cakupan waktu yang cukup panjang; 

2. Ketekunan pengamatan; 

3. Triangulasi sumber informasi dan teori; 

4. Pengecekan sejawat melalui diskusi; 

5. Kecukupan referensi wawancara dan pengamatan; 

6. Kajian fenomena yang kecenderungannya berbeda dengan pola ciri informasi 

sebagai pembanding; 

7. Pengecekan anggota yang turut serta membantu menggali informasi. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Kondisi Eksisting Pengelolan BUMDes Di Provinsi Jambi 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau nama lain, sebenarnya bukan makhluk baru 

meskipun nomenklatur itu baru diperkenalkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. 

Dulu kita mengenal berbagai institusi social dan institusi keuangan mikro yang dibentuk 

pemerintah: KUPEDES, KIK, KCK, BUUD, KUD, UEDSP. Belakangan juga hadir berbagai 

nama dana bergulir yang dikelola kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk oleh 

proyek-proyek sektoral kementerian seperti UPK dan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) 

dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Semua ini adalah LKM korporatis, atau Lembaga Keuangan 

Mikro (LKM) yang dibentuk oleh pemerintah. Berbagai LKM ini dibentuk oleh pemerintah 

karena komitmen pemerintah menolong rakyat desa (termasuk kaum miskin) dari jeratan 

rentenir dan sekaligus membuka akses kredit bagi rakyatdesa mengingat bank-bank komersial 

(baik BUMN maupun swasta) tidak pro poor. 

Dalam beberapa tahun terakhir, BUMDesa telah hadir sebagai ikon baru ketiga bagi 

desa, menyusul dua ikon desa sebelumnya, yakni Alokasi Dana Desa (ADD) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Ketiga ikon itu telah tertuang dalam PP 

No. 72 Tahun 2005, dan secara khusus BUMDes dipayungi dan digerakkan oleh Permendesa 

dan PDTTNo. 4 Tahun 2015. Kebijakan pemerintah itu mempunyai kehendak dan semangat 

yang agung. BUMDes dimaksudkan sebagai wadah usaha desa,dengan spirit kemandirian, 

Kebersamaan dan kegotongroyongan antara pemerintah desa dan masyarakat, yang 

mengembangkan asset lokal untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dan 

meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. BUMDes tentu juga bermaksud 

untuk memberikan sumbangan terhadap penanggulangan kemiskinan dan pencapaian 

kesejahteraan rakyat. 

BUMDes tentu lahir dari kebijakan di satu sisi dan gerakan lokal di sisi lain. UU No. 

32 Tahun 2004 beserta PP No. 72 Tahun 2005 dan Permendagri No. 39 Tahun 2010 

merupakan kebijakan yang telah memberikan kesempatan dan ruang (enabling), petunjuk 

maupun “payung hukum” terhadap kehadiran BUMDes.UU RI No.6 Tahun 2014 Juga 

melembagakan dan memperkuat BUMDes, baik BUMDes dalam satu desa maupun BUMDes 

antardesa (BUMDes Bersama). Dalam UU Desa, BUMDes adalah: Badan Usaha Milik Desa, 

yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
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modalnya 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. 

Pola pengembangan BUMDes yang terjadi di Provinsi Jambi merupakan 

pengembangan dari unit-unit usaha ekonomi Desa yang ada sebelumnya yang dirasa telah 

matang dan mandiri untuk dikembangkan. Hal ini terlihat dari pengembangan BUMDes di 

Kab. Bungo, Kerinci, dan Tanjabbar.Banyak variasi usaha yang telah dikelola oleh BUMDes 

di Provinsi Jambi ini di antaranya pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa (Bank Desa), 

penyaluran sembilan bahan pokok, pengelolaan tempat wisata, perdagangan alat dan hasil 

pertanian serta industri dan kerajinan rakyat. Dari banyak potensi ini, tentu pengelolaan 

BUMDes ini tidaklah dapat dijadikan pekerjaan sambilan namun membutuhkan keseriusan. 

Karena itu tidak salah BUMDes ini memiliki kualifikasi pengurus professional, mendapat 

pembinaan manajemen, mendapat pengawasan, menganut prinsip  transparansi, akuntabel, 

dapat dipercaya dan rasional serta melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil. 

Sangat disadari bahwa untuk memenuhi kualifikasi ini tentu saja tidak akan semudah 

membentuk BUMDes itu sendiri. 

Organisasi ekonomi pedesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik 

lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan 

upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi 

strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing 

ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada 

dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi 

desa. 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan  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 pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Substansi Undang-Undang ini menegaskan tentang janji pemenuhan kebutuhan 

(demand compliance scenario) dalam konteks pembagunan Nasional ditingkat Desa. 
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Selanjutnya pasal 87 Ayat (1-3) Undang –Undang diatas menyatakan bahwa “Desa 

dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa, BUMDesa dikelola 

dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, BUMDesa dapat menjalankan usaha 

dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”.Pendirian dan pengembangan BUMDes di pedesaan tentunya akan dapat 

memfasilitasi desa menjadi desa otonom dan mandiri. Hingga saat ini dari jumlah BUMDes 

yang ada di Provinsi Jambi tersebar di beberapa Kabupatensebagaimana terlihat pada Tabel 2  

berikut : 

Tabel  2 Data Perkembangan BUMDes di Provinsi Jambi Tahun 2016 

 

No Kabupaten BUMDes Jenis Usaha 
Status 

Perkembangan 

1 TANJABTIM 45 
Perdagangan, Simpan Pinjam, Air 

Minum, Pasar Desa, Pengolahan 

sabut kelapa, Sewa Alat Nikah 

4 Aktif, 41 

Tidak Aktif 

2 MUARO JAMBI 38 
Pengelolaan air bersih, simpan 

pinjam, kios pertanian, perkakas 

pesta 

25 Aktif, 13 

Tidak Aktif 

3 SAROLANGUN 10 
Budidaya jahe gajah dan merah, 

singkong 
Aktif 

4 MERANGIN 33 

Simpan pinjam, Pasar desa, 

Pariwisata, Ternak sapi, Bio gas 

dan pengadaan pupuk, Perdagangan 

dan pengelolaan air bersih. 

25 Aktif, 8 

Tidak Aktif 

5 TANJABAR 49 
Pertanian, Pasar desa, Air bersih, 

simpan pinjam, perdagangan hasil 

pertanian, desa wisata. 
Aktif 

6 KOTA SEI. PENUH 6 PAM Desa, Perdagangan 
2 Aktif, 4 Tidak 

Aktif 

7 TEBO 28 Penggemukan sapi 
14 Aktif, 14 

Tidak Aktif 

8 BUNGO 31 

Toko Desa, Agen Gas LPG, Simpan 

Pinjam, Depot Air Isi Ulang, 

Peternakan itik petelor, pasar lelang 

karet, peternakan ikan, peternakan 

ayam dan ikan. DO 

Sawit,PLTMH,Pariwisata dan 

Penggilingan Padi. 

28 Aktif, 3 

Tidak Aktif 
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9 BATANGHARI 18 
Simpan pinjam, pangkalan gas, 

PAMDes, Sewa alat pernikahan 
Aktif 

10 KERINCI 91 
Jasa perdagangan, PAMDes, 

Simpan pinjam, Pasar desa,Bank 

Desa. 

18 Aktif, 73 

Tidak Aktif 

  Total 349   

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlidungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. 

 

Mayoritas BUMDes di Provinsi Jambi baru berdiri pada tahun 2016, dengan jenis 

usaha yang dikelola pada sektor perdagangan, simpan pinjam, pengolahan air bersih, pasar 

desa, pengolahan sabut kelapa, kios pertanian, penggemukan sapi, persewaan alat pernikahan, 

dan lain-lain. Dari 349 BUMDes yang terdata di Dinas tersebut hanya 193 BUMDes yang 

aktif dan 156 BUMDes tidak aktif lagi, Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh 

BUMDes tersebut : 1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes yang 

memiliki jiwa kewirausahaan, 2) Fasilitas sarana dan prasarana yang minim, 3) Akses 

promosi dan pemasaran yang terbatas, 4) Terbatasnya kemampuan dalam administrasi 

pengelolaan usaha, 5) Belum dapat menggali potensi desa dengan baik, 6) Kelembagaan yang 

masih terkait dengan bantuan dari pusat. 

Pembentukan BUMDes tersebut akan menjadi instrumen pembentukan dan 

peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pembentukan dan peningkatan PADes akan 

menjadi modal pembentukan kegiatan-kegatan pembangunan melalui prakarsa lokal (desa), 

sehingga secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah, pemerintah 

provinsi, dan pemerintah daerah. Hal inilah yang dimaksud dengan pemberdayaan yang 

berorientasi pada kemandirian dengan tersedianya dana pengelolaan dan pembiayaan 

pembangunan untuk desa tersebut. Apabila pembangunan pedesaan dapat berjalan dengan 

baik, maka diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan. 

Dengan tersedianya PADes maka pemerintah desa akan memiliki kemampuan untuk 

merencanakan dan melaksanakan pembangunan pedesaan untuk keluar dari kemiskinan 

karena telah memiliki kemampuan untuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas 

penting lainnya dengan tidak hanya menunggu pembangunan dari pemerintah, pemerintah 

provinsi, dan pemerintah daerah.  
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BUMDes-BUMDes tersebut yang ada di Provinsi Jambi, pada dasarnya merupakan 

upaya konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi pedesaan. Hal-hal 

penting yang harus dilakukan dalam rangka penguatan lembaga BUMDes sebagai basis 

kekuatan ekonomi pedesaan adalah:  

1) Peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan masyarakat pedesaan,  

2) Mengintegrasikan produk-produk ekonomi di pedesaan agar memiliki posisi tawar 

yang baik dalam jaringan pasar,  

3) Mengelompokkan masyarakat dalam kelompok usaha tertentu agar tercipta skala 

ekonomi,  

4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi desa dan lembaga desa,  

5) Mengembangkan usaha-usaha pedesaan melalui penyediaan permodalan dengan 

perkreditan mikro,  

6) Menjaring informasi pasar dan komunikasi pembinaan dengan pihak-pihak 

berwenang, dan menjaring dukungan teknologi dan manajemen dengan pihak 

eksternal desa.  

Dengan demikian, secara bertahap namun sistematis kekuatan ekonomi pedesaan akan 

muncul dan menuju pada kemandirian. BUMDes sebagai lembaga ekonomi milik desa akan 

dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa (PADes), 

sehingga desa memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan melalui prakarsa lokal 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara mandiri.  
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Gambar 10 Unit-unit Usaha yang dikelola oleh BUMDes di Provinsi Jambi 
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Pengembangan bidang usaha yang akan dilaksanakan BUMDes harus diarahkan pada 

pengembangan usaha-usaha yang berfungsi untuk menfasilitasi dan memberdayakan usaha 

ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat Desa, melindungi kepentingan umum, 

menfasilitasi kegiatan pelayanan publik Desa. Beberapa contoh bidang usaha yang dapat 

dilaksanakan oleh BUMDes adalah layanan keuangan (micro finance) serta unit usaha sektor 

riil (misal : penyediaan input dan alat poduksi pertanian, usaha jasa angkutan, usaha layanan 

air bersih desa, pemasaran hasil pertanian, industri pedesaan, mengelola sampah dan pasar 

desa sebagai kelanjutan dari pelayanan sosial di Desa. Pengembangan bidang usaha yang 

demikian akan menjadikan BUMDes sebagai kekuatan ekonomi baru pedesaan yang dapat 

menjamin kesejahteraan masyarakat pedesaan.  

Sektor usaha BUMDes dapat berupa sektor jasa keuangan dan sektor riil/ekonomi. 

Sektor Jasa Keuangan, seperti; usaha simpan pinjam dan perkreditan dan sejenisnya. 

Sedangkan sektor riil dimaksud dapat berupa : 

a) Unit Pasar, seperti; usaha Pengelolaan Pasar Desa dan atau Pasar Tradisional, 

penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok, penyaluran dan penyediaan saprodi, pupuk dan 

bibit pertanian / perkebunan, peternakan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan dan 

sejenisnya; 

b)  Unit Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga seperti; usaha pendistribusian hasil 

industri kecil dan atau hasil kerajinan rumah tangga;  

c) Unit Kegiatan Perekonomian seperti; usaha koperasi, waralaba, dan sejenisnya; 

d) Unit Jasa lainnya seperti; usaha penyediaan dan pengelolaan air bersih Desa, listrik 

desa melalui PLTMH, Internet desa, angkutan pedesaan, pengelolaan limbah buangan 

sampah, dan lain-lain.   

Pengembangan bidang usaha yang akan dilaksanakan BUMDes harus diarahkan pada 

pengembangan usaha-usaha yang berfungsi untuk menfasilitasi dan memberdayakan usaha 

ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat Desa, melindungi kepentingan umum, 

menfasilitasi kegiatan pelayanan publik Desa. Pengembangan bidang usaha yang demikian 

akan menjadikan BUMDes sebagai kekuatan ekonomi baru pedesaan yang dapat menjamin 
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kesejahteraan masyarakat pedesaan.  

4.1.1. BUMDus Maju Jaya Dusun Lubuk Beringin Kab. Bungo. 

Dusun Lubuk Beringin merupakan salah satu dusun yang berada di Kecamatan Bathin 

III Ulu Kabupaten Bungo Propinsi Jambi. Menurut letak geografis, Dusun Lubuk Beringin 

berada dalam kisaran 01
0 
42‟ 23” sampai dengan 01

0 
46‟ 41” Lintang Selatan dan 101

0 
52‟ 39” 

Bujur Timur dengan ketinggian 450 – 1.316 m dpl. Dusun Lubuk Beringin memiliki luas 

sebesar 4.829 Ha. Dimana dari luas wilayah tersebut mayoritas digunakan untuk Hutan 

Lindung (2.356 Ha), Hutan Belukar (1.110 Ha) dan Tanah perkebunan (875 Ha), sisanya 

digunakan untuk Tanah Sawah (57 Ha), Tanah Pekarangan (46 Ha), Ladang dan Tegalan (100 

Ha), Padang rumput (7 Ha) dan lain-lain (278 Ha). Dusun tersebut secara geografis berbatasan 

dengan sebelah Utara : Dusun Laman Panjang Dusun Buat, Selatan dengan Kec. Pelepat, 

Barat dengan Dusun Buat dan Timur dengan Dusun Laman Panjang. Secara umum keadaan 

topografi Dusun Lubuk Beringin adalah merupakan daerah perbukitan dan dataran. Untuk 

perbukitan berupa kebun karet campuran, belukar dan hutan, sedangkan kawasan dataran 

merupakan lokasi persawahan dan permukiman.  

Infrastrukstur aksesibilitas satu-satunya yang tersedia adalah ruas jalan Muara Bungo 

(ibukota kabupaten) menuju Lubuk Beringin lewat Rantau Pandan dan Muara Buat (pusat 

kecamatan) dengan kondisi jalan aspal sampai Laman Panjang, dilanjutkan dengan jalan tanah 

via jembatan gantung yang belum bisa dilewati mobil. Jarak tempuh dari Muara Bungo ke 

Lubuk Beringin diperkirakan 50 Km dengan waktu tempuh 1,5 jam perjalanan. Dan jalan ini 

pula yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Lubuk Beringin dan masyarakat dusun 

lainnya di dalam wilayah Kecamatan Bathin III Ulu guna memasarkan hasil karet mereka. 

Dusun Lubuk Beringin merupakan salah satu penyangga Taman Nasional Kerinci 

Seblat (TNKS). Selain TNKS, dalam wilayah Dusun Lubuk Beringin juga terdapat kawasan 

Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur yang membentang dari Dusun Sungai Telang 

Kecamatan Bathin III Ulu sampai ke Dusun Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten 

Bungo dengan luasan mencapai 13.529,40 Ha. Sama halnya dengan desa-desa sekitar hutan 

lainnya, masyarakat Lubuk beringin sangat tergantung dengan keberadaan hutan di sekitar 

mereka guna menunjang kehidupan, seperti menjaga stabilitas debit air, sumber kayu untuk 

kebutuhan rumah tangga, sumber berbagai jenis rotan, sumber berbagai tanaman buah alami 

dan lain sebagainya. Kestabilan debit air menjadi sangat penting bagi masyarakat Lubuk 
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Beringin untuk mengairi sawah sebagai sumber pangan, memutar kincir air sebagai sumber 

energi dan kebutuhan rumah tangga lainnya. 

Tingkat kesejahteraan masyarakatnya mayoritas dalam kondisi Sejahtera I,II dan Pra 

Sejahtera dengan tingkat pendidikan yang dominan pada level SD/SLTP. Dimana 

penduduknya memiliki mata pencarian sebagai petani, dan ada juga yang berprofesi 

sampingan sebagai pedagang dan peternak. 

Cikal bakal pembentukan Badan Usaha Milik Dusun Maju Jaya Dusun Lubuk 

Beringin Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo berawal dari Badan Pengelolaan dan 

Pengembangan Aset Desa (BPPAD), sejumlah aset yang dimiliki desa tersebut adalah hand 

tractor, Koperasi Wanita (Kopwan) “Dahlia”, Kebun Karet Desa (KKD) yang dimiliki secara 

swadaya oleh masyarakat desa. Kemudian dengan lahirnya UU RI No.6 Tahun 2014 Tentang 

Desa, maka masyarakat desa berinisiatif untuk membentuk suatu BUMDus dengan 

pertimbangan bahwa segala potensi ekonomis yang ada di dusun tersebut dapat dikelola 

secara langsung oleh desa, sehingga dapat menghasilkan pendapatan bagi desa.  

Kemudian sebagai dasar hukumnya ditetapkan melalui Peraturan Dusun Lubuk 

Beringin No. 13 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha 

Milik Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. Didalam 

peraturan desa tersebut juga terdapat anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) 

Badan Usaha Milik Dusun. Kemudian untuk menjalankan roda organisasi BUMDus Maju 

Jaya tersebut dibuatlah Surat Keputusan Rio Lubuk Beringin Kec. Bathin III Ulu Kabupaten 

Bungo Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Penasehat, Dewan Pengawas dan 

Pengurus BUMDusun Lubuk Beringin Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo. Adapun yang 

menjadi tujuan pembentukan BUMDus ini adalah untuk meningkatkan perekonomian desa 

dan meningkatkan pendapatan asli desa.  

Pada awal berdirinya BUMDus ini mendapatkan dana hibah dari alokasi dana desa, 

kemudian pemanfaatannya oleh BUMDus dioleh untuk dijadikan modal usaha yang ada di 

BUMDus. Usaha yang dijalankan oleh BUMDus saat ini adalah unit usaha wisata lubuk 

beringin. Ada beberapa potensi usaha lainnya yang sudah ada yang dapat dilebur atau 

dibentuk oleh BUMDus, yaitu Koperasi Wanita “Dahlia”, sebuah usaha simpan pinjam yang 

dikelola oleh perempuan didesa tersebut yang merupakan warisan dari SPP PNPM Mandiri 

yang memiliki omzet modal yang cukup besar. Kemudian usaha penggilingan padi yang dapat 
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dikembangkan menjadi usaha penjualan beras lokal melalui BUMDus tersebut, Pengolahan 

pupuk organik, tanaman karet desa yang ditanam pada tanah kas desa (5 ha). Namun beberapa 

unit usaha tersebut belum memiliki aspek legalitas dengan terdaftarnya pada notaris. 

 

 

Gambar 11  Potensi wisata alam Dusun Lubuk Beringin 
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Kontribusi keberadaan Badan Usaha Milik Dusun dalam konteks sebagai penguatan 

ekonomi desa, seharusnya diletakan dan diposisikan bahwa badan usaha milik desa ini adalah 

unit ekonomi multi sektor yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk 

memakmurkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat desa. Sekaligus memberikan 

kontribusi positif bagi pendapatan asli dusun. Kontribusi ini akan berkaitan dengan apa yang 

akan diberikan oleh BUMDus untuk masyarakat dusun. 

Sumberdaya berperan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Implementasi 

kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) 

maupun sumber daya non-manusia (non-human resources). Manusia merupakan sumber daya 

yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi program atau 

kegiatan. Pada tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya 

 

Gambar 12 Fasilitas Pendukung wisata lubuk beringin 
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sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh 

kebijakan yang telah ditetapkan. 

Dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDus Maju Jaya di Desa Lubuk Beringin unsur 

Sumber Daya Manusia yang berperan penting adalah aparat Pemerintah Desa, karena 

Pemerintah Desa berperan dalam memilih pelaksana operasional BUMDus tersebut. 

Dalam rangka pengelolaan unit usaha pada BUMDus, Sumber Daya Manusia untuk 

pengelolanya sudah ada namun masih kurang maksimal dalam kinerjanya, oleh karena itu 

perlu diberikan peningkatan kapasitas SDM nya. Proses pemilihan pengurus BUMDus telah 

melalui musyawarah desa dimana pengurus yang di pilih atas dasar beberapa pertimbangan 

misalnya, pengurus tersebut dianggap layak dan mampu, berpengalaman dalam mengelola 

usaha, dan memiliki jiwa wirausaha. 

Rendahnya produktivitas pelayanandesautamanyadi BUMDus 

selamainilebihdisebabkanolehlemahnyasumberdayamanusiadibidang manajemen, organisasi 

yang kurang professional, penguasaan teknologi dan pemasaran yang lemah, serta rendahnya 

kualitas kewirausahaan dari pengelola BUMDus. 

Masalah pengembangan BUMDus juga bertambah rumit karena kebanyakan unit 

usaha yang dikelola kurang difasilitasi dengan akses terhadap permodalan, informasi, pasar, 

teknologi dan faktor penunjang bisnis lainnya. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dalam 

bentuk affirmative action atau tindakan keberpihakan, bahwa pemerintah (pusat, daerah, 

kabupaten) memang harus mengembangkan BUMDus. 

Ada dua pihak yang diharapkan berperan aktif dalam mengembangkan BUMDes:  

1.  Pemerintah Daerah, diharapkan membantu dalam regulasi, program maupun bantuan 

teknis dan permodalan.  

2.  Swasta, diharapkan melakukan kemitraan pendampingan maupun permodalan baik yang 

terkait langsung dengan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat maupun 

program perusahaan seperti Corporate Social Responsibility (CSR).  

Kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan BUMDes, diperlukan suatu 

pemahaman yang terukur dan mendalam (diagnosis) untuk mengetahui apa sebenarnya 

permasalahan yang dihadapi oleh tiap-tiap usaha BUMDes di masyarakat yang akan dibina. 

Pembinaan tidak mungkin berhasil tanpa adanya pemahaman yang utuh atas kebutuhan klien 
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dan tidak berkesinambungan. Pengembangan BUMDes membutuhkan pembinaan yang 

berkelanjutan guna mencapai sasaran. Perlunya pengembangan BUMDes, antara lain:  

1.  Pengembangan unit usaha BUMDes idealnya bertumpu pada potensi dan kondisi local 

serta lebih berorientasi pada proses yang partisipatif;  

2.  Pengembangan BUMDes bukan hanya pada strategi pemecahan permasalahan saja, tapi 

sampai pada strategi rencana tindak pengembangan unit usaha;  

3.  Pengembangan BUMDes hendaknya melibatkan seluruh stakeholders, baik komponen 

masyarakat, pemerintah dan legislatif serta dunia usaha.  

4.1.2. BUMDes Karya Dermawan Desa Dusun Dalam Kab. Kerinci 

Desa Dusun Dalam merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah 

Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi. Berdasarkan monografinya berbatasan 

dengan : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Koto Beringin, Sebelah Selatan berbatasan 

dengan Desa Bendar Sedap, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasar Siulak Gedang. 

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Koto Tengah. 

Desa Dusun Dalam mempunyai 3 dusun  dan 5 RT. Untuk mencapai desa dapat 

melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun 

dengan menggunakan mobil. Jarak desa dengan ibukota kabupaten yaitu 12 km, dengan 

waktu tempuh dari ibukota kabupaten diperkirakan 30 menit.  

Berdasarkan letak dan posisi Desa Dusun Dalam  merupakan daerah yang strategis 

karena dilalui oleh jalan yang sudah diaspal. Jalan ini digunakan masyarakat untuk 

mengangkut hasil pertanian kabupaten Kerinci ke Sumatera Barat (Padang). 

Kondisi demografi penduduk Desa Dusun Dalam berjumlah 260 KK, bila dilihat dari 

kesejahteraannya, mayoritas berada pada kondisi Prasejatera (81 KK), Sejahtera 1 (69 KK) 

dan Sejahtera 2 (50 KK), mayoritas penduduk Desa Dusun Dalam bekerja pada sektor 

pertanian dan perdagangan/wiraswasta. 

Pendirian BUMDes Karya Dermawan Desa Dusun Dalam berawal dari usaha simpan 

pinjam dalam bentuk koperasi yang berdiri sekitar tahun 1990, namun dalam operasional 

kegiatannya belum berjalan secara maksimal dan selalu mengalami kerugian. Kemudian 

koperasi simpan pinjam tersebut dilebur menjadi salah satu unit usaha BUMDes.Melihat 
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kondisi permasalahan masyarakat, dimana hasil pertaniannya yang selalu dipermainkan oleh 

tengkulak dalam hal harga hasil-hasil pertanian, seperti padi, kopi, coklat. Kemudian 

dibentuklah BUMDes sebagai dasar hukumnya ditetapkan melalui Peraturan Desa Dusun 

Dalam No. 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

Karya Dermawan. Didalam peraturan desa tersebut juga terdapat anggaran dasar (AD) dan 

anggaran rumah tangga (ART) Badan Usaha Milik Dusun. Kemudian untuk menjalankan roda 

organisasi BUMDus Karya Dermawan tersebut dibuatlah Surat Keputusan Desa Dusun 

Dalam Nomor 412.6/010/Kep.DD/2014 Tahun 2014 Tentang Susunan Pengurus Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) Karya Dermawan.  

Adapun maksud pendirian dari BUMDes ini adalah untuk menampung seluruh 

kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, baik 

perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, 

seperti lembaga ekonomi adat dan kegiatan/proyek dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

yang diserahkan kepada masyarakat Desa Dusun Dalam. Kemudian Tujuan nya adalah untuk 

meningkatkan pendapatan asli desa dengan mengembangkan potensi perekonomian 

diwilayah, menciptakan lapangan kerja, menghindarkan masyarakat desa dari pinjaman bunga 

tinggi, meningkatkan peranan masyarakat dalam mengelola bantuan modal, meningkatkan 

kebiasaan bergotong royong, mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, mendorong usaha 

sektor informal untuk menyerap tenaga kerja, meningkatkan kreativitas berwirausaha dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes Karya Dermawan bergerak dalam bidang 

jasa, perdagangan, serta keuangan yang mempunyai wilayah kerja di wilayah Desa Dusun 

Dalam Kec. Siulak Kab. Kerinci dengan tujuan agar semua kegiatan-kegiatan ekonomi desa 

dapat terlembaga dalam satu wadah. BUMDes Karya Dermawan mempunyai delapan unit 

usaha antara lain : Bank Desa, Usaha Perbengkelan, Penggilingan Padi, Kolam renang anak-

anak, Budidaya Ikan lele, Pembuatan Kompos, Penjualan Saprodi dan Alsintan 



 

 

“Model Pengembangan BUMDes Guna Meningkatkan Inovasi Dan Kemandirian  

Masyarakat Di Provinsi Jambi”. 
48 

 

 

 

Gambar 13 Unit usaha yang dikelola BUMDes Karya Dermawan Desa Dusun Dalam 
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Semua unit usaha tersebut merupakan usaha yang digali dari potensi dan kebutuhan 

masyarakat Desa Dusun Dalam Kec. Siulak Kab. Kerinci. Bank Desa dengan unit simpan 

pinjamnya menjadi unit usaha yang paling menonjol apalagi didukung oleh Bank Nasional. 

Namun unit usaha tersebut belum diaktanotariskan sebagai bentuk legalitasnya selain Perdes 

Desa Dusun Dalam Kec. Siulak Kab. Kerinci. 

Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa maka BUMDes harus mampu untuk 

memberikan kontribusi terhadap perekonmian desa. Hal ini sesuai dengan tujuan awal 

pendirian BUMDes yang tertuang dalam AD/ART BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus 

dilakukan dengan professional dan mandiri sehingga selain dapat mempertahankan 

kelangsungan usahanya juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian desa. 

Salah satu caranya dengan mengoptimalkan laba usaha yang dihasilkan BUMDes. 

Laba usaha yang dihasilkan biasanya akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan 

permodalan dan peningkatan pendapatan desa. BUMDes Karya Dermawan sejak berdiri tahun 

2014 telah memyumbangkan PADes bagi desa sebesar Rp. 16.000.000, kemudian di tahun 

2015 meningkat sebesar Rp. 26.000.000 dan diakhir tahun 2016 terjadi peningkatan yang 

signifikan bagi PADesa sebesar Rp. 120.000.000. 

4.1.3. BUMDes Gerbang Nusantara Desa Dataran Kempas Kab. Tanjung Jabung Barat 

Sebelum berdirinya Desa Dataran Kempas pada Tahun 2012 ada Desa Purwodadi 

yang merupakan bagian dari Desa Dataran Kempas pada Tahun 1985, di Desa Purwodadi ada 

Dusun Mekar Arum. Dusun Mekar Arum melakukan musyawarah bersama untuk pemekaran 

desa yang mana telah disepakati bersama bahwa pemukiman Dusun Mekar Arum, Dusun 

Mekar Sari dan TSM BLOK C akan digabung menjadi suatu wilayah desa atau desa 

harapan.Pada Tahun 2012 berdasarkan keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Dusun Mekar 

Arum berdiri sendiri menjadi Desa yang telah diberi nama yaitu "Desa Dataran Kempas". 

Desa Dataran Kempas setelah berdiri mempunyai beberapa Dusun yaitu Dusun Mekar 

Arum, Dusun Mekar Sari dan Dusun Mekar Jaya serta mempunyai Rukun Tetangga (RT) 

Sebanyak 13 Rukun Tetangga (RT). 

Secara geografis Desa Dataran Kempas  memiliki luas wilayah +  498,5 Ha. Dengan 

batas wilayah sebagai berikut sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Keruh, sebelah 

Utara denganDesa Suka Damai, sebelah Selatan dengan Desa Kuala Dasal dan  sebelah Barat 
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denganDesa Purwodadi. 

Keadaan Topografi Desa Dataran Kempas dilihat secara umum  merupakan 

daerah dataran sebagaimana desa-desa lain di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan 

mempunyai iklim kemarau, panca robah dan penghujan,  hal tersebut  mempunyai pengaruh 

langsung terhadap pola tanam pertanian yang ada di Desa Dataran Kempas. 

Awal mula pembentukan BUMDes Gerbang Nusantara berawal dari Musrembangdes 

Desa Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi disepakati akan membentuk BUMDes karena Desa 

ini tidak memiliki KUD, karena sebelumnya bergabung dengan KUD Purwodadi. Hasil dari 

Musrembangdes tersebut terbentuklah pengurus inti BUMDes. Namun sebelumnya telah ada 

rintisan dari potensi desa dari Desa Dataran Kempas yaitu dari Perikanan budidaya ikan air 

tawar dan telah didaftarkan ke Kemenkumham RI yang diharapkan nantinya akan dikelola 

oleh BUMDes untuk menjadi unit usaha BUMDes.Kemudian beranjak dari kondisi 

perkebunan sawit di desa tersebut yang usia tanamnya sekitar tahun 1995 dan 1996 jadi bila 

masa produktif 25 tahun artinya akan tinggal sisa 4-5 tahun lagi, bahkan bisa 3-4 tahun sudah 

harus diremajakan oleh karena itu masyarakat memanfaatkan limbah terpadu menjadi pupuk 

organik untuk membantu masyarakat khusus petani dalam rangka menghadapi peremajaan 

sawit agar tidak mengalami temporary lost income, jadi dasar pijakan inilah untuk membuat 

pupuk kompos tersebut, selain itu juga mengusahakan ternak sapi. Selanjutnya dengan 

semakin maraknya pola tanam organik, produksi pupuk organik jadi potensi yang terbuka 

untuk peluang perekonomian masyarakat.Hal ini pula yang mendorong warga Desa Dataran 

Kempas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tergabung dalam 

Kelompok tani Mekar Jaya untuk memproduksi pupuk organik bernama Raja kompos dan 

Ratu Kompos. 

Produksi pupuk Kompos Desa Dataran Kempas ini selain bermitra dengan PT WKS, 

juga bermitra dengan perusahaan lain seperti PetroChina, selain itu juga bermitra dengan 

Bank Indonesia (BI), Universitas Jambi (UNJA) dan Universitas Gajah Mada (UGM). 

Sebagai dasar hukum pembentukannya maka ditetapkan melalui Peraturan Desa 

Dataran Kempas No.1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Didalam 

peraturan desa tersebut juga terdapat anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) 

Badan Usaha Milik Desa. 

Salah satu unit usaha unggulannya adalah pembuatan pupuk kompos dengan nama 
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MEKAR JAYA dengan merk “RAJA/RATU KOMPOS” yang bermitra dengan PT. WKS, 

dimana dari usaha tersebut telah mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi 

pengangguran di desa tersebut sebanyak 50 orang. Kemudian omzet yang dihasilkan juga 

sebanyak Rp. 1.135.000.000. dengan produksi per 1000 Ton. BUMDes Dataran Kempas juga 

mengelola usaha simpan pinjam melalui Lembaga Keuangan Agribisnis (LKM-A) “Mitra 

Usaha Mandiri” yang dibina oleh BI Perwakilan Jambi. 

 

 

Gambar 14 Unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Gerbang Nusantara 

 

Dengan demikian pengembangan BUMDes di pedesaan telah membuka peluang usaha 

bagi masyarakat yang mampu untuk menerima memanfaatkan peluang usaha tersebut. 

Dengan adanya unit usaha tersebut, mata pencaharian masyarakat tempatan tidak lagi terbatas 

pada sektor primer yaitu petani dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah 

memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. 

Suatu peluang usaha akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan 
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penghasilan kepada masyarakat jika mampu menangkap peluang usaha yang potensial 

dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata. Dengan demikian kemampuan 

masyarakat memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat 

dalam menangkap peluang itu sendiri. Selain itu kemampuan mengorganisir sumberdaya yang 

dimiliki sedemikian rupa sehingga peluang yang potensial menjadi usaha yang secara aktual 

dapat dioperasionalkan. Walaupun tidak semua kegiatan BUMDes menyerap tenaga kerja dari 

masyarakat tetapi masyarakat harus pintar menimbulkan sumber-sumber pendapatan bagi 

mereka. 

Kebijaksanaan pemerintah desa dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh 

manfaat dari adanya pembangunan BUMDes sangat berpengaruh. Hal ini akan menentukan 

variasi sumber-sumber pendapatan yang muncul kemudian. 

4.1.4. Peranan BUMDes dalam Perekonomian Desa  

Pendekatan pembangunan pedesaan selama ini terkesan menjadikan desa sebagai 

obyek pembangunan, dan selalu diperlakukan dengan model pembangunan dengan 

bantuan.pola kebijakan yang sentralistik dan seragam tidak sesuai dengan kebutuhan lokal 

dan mematikan konteks sosial yang beragam. Konsep pembangunan melalui bantuan tidak 

memberdayakan, dan sebaliknya malah menciptakan kultur ketergantungan atau kultur 

meminta dari masyarakat pedesaan. Dasar pemikiran ini menuntut adanya upaya sistematis 

untuk memberdayakan dan memandirikan desa. 

Pendirian dan pengembangan BUMDes di pedesaan tentunya akan dapat memfasilitasi 

desa menjadi desa otonom dan mandiri. Pembentukan BUMDes akan menjadi instrumen 

pembentukan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).  

Pembentukan dan peningkatan PADes akan menjadi modal pembentukan kegiatan-

kegatan pembangunan melalui prakarsa lokal (desa), sehingga secara bertahap akan 

mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi 

maupun pemerintah daerah. Hal inilah yang dimaksud dengan pemberdayaan yang 

berorientasi pada kemandirian dengan tersedianya dana pengelolaan dan pembiayaan 

pembangunan untuk desa tersebut. Apabila pembangunan pedesaan dapat berjalan dengan 

baik, maka diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan. 

Dengan tersedianya PADes maka pemerintah desa akan memiliki kemampuan untuk 

merencanakan dan melaksanakan pembangunan pedesaan untuk keluar dari kemiskinan 
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karena telah memiliki kemampuan untuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas 

penting lainnya dengan tidak hanya menunggu pembangunan dari pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. 

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa di Provinsi Jambi melalui lembaga 

BUMDes yang telah berdiri kiranya para pelaku di tingkat desa secara bertahap ditambah 

kapasitasnya terutama mengenai manajemen pengelolaan BUMDes. Sehingga kemampuan 

manajerial pengelolapun meningkat karena unit usaha yang akan dikelolanya bukan hanya 

satu unit usaha saja tetapi akan bermunculan unit-unit baru dalam usaha pengembangan 

BUMDes dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. 

BUMDes dari aspek ekonomi merupakan lembaga yang dapat diberdayakan menjadi 

basis kekuatan ekonomi masyarakat pedesaan melalui konsolidasi kekuatan ekonomi 

pedesaan. BUMDes sebagai lembaga ekonomi perdesaan merupakan bagian penting dari 

proses pembangunan desa, namun diakui masih banyak titik lemah dalam rangka mendukung 

penguatan ekonomi pedesaan. BUMDes di Provinsi Jambi sebagai lembaga ekonomi 

perdesaan secara kelembagaan perlu ditingkatkan dari segala aspek  baik mengenai bentuk 

kerjasama antar personil atau pengelola BUMDes, koordinasi antar unit usaha, pencapaian 

hasil dari rencana usaha (bussiness plan) yang telah dibuat maupun ketertiban administrasi 

dan pembukuan keuangannya. Kondisi saat ini segala aspek  baik mengenai bentuk kerjasama 

antar SDM atau pengelola BUMDes, koordinasi antar unit usaha, pencapaian hasil dari 

rencana usaha (bussiness plan), ketertiban administrasi dan pembukuan keuangannya sudah 

cukup baik namun juga masih ada yang mengalami kendala. 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan BUMDes di Provinsi Jambi 

diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mendorong BUMDes agar mampu 

mengelola aset ekonomi strategis di pedesaan sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi 

demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan,  

4.2.  Aktor/Lembaga, Kendala/Permasalahan dan Program Berpengaruh untuk 

Mengembangkan BUMDes Di Provinsi Jambi 

4.2.1. BUMDus Maju Jaya Dusun Lubuk Beringin Kab. Bungo 

Identifikasi terhadap aktor, kendala dan program yang berpengaruh terhadap 

perkembangan BUMDus di Dusun Lubuk Beringin dilakukan melalui proses 

brainstorming/pengumpulan ide dengan para pemangku kepentingan yang terdiri dari: (1) 
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Pejabat Dinas PMD; (2) Pendamping desa; (3) Kepala desa; (4) Direktur/Ketua BUMDES; 

(5) Tokoh masyarakat; dan (6) Tokoh pemuda. Hasil identifikasi terhadap elemen aktor. 

kendala dan program disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel  3 Rincian Sub Elemen dan Elemen Kunci Lembaga/Aktor, Kendala/Permasalahan 

dan Aktivitas yang Dibutuhkan Untuk Perubahan 

NO ELEMEN SUB ELEMEN

1 1. Kepala Desa/Dusun

2. Badan Pengawas BUMDes

3. Badan Permusyawaratan Desa

4. Direktur BUMDes

5. Perusahaan Swasta

6. Perbankan

7. Dinas PMD

8. Dinas Pariwisata/Disperindag

9. LSM

10. Karang Taruna

11. Tokoh Agama/Adat

2 1. Tata kelola pemerintahan desa

2. Konflik kepentingan antara Pemdes dengan BUMDes

3. Masalah politik/transisi pemerintahan desa

4. Kualitas SDM pengelola BUMdes

5. Masalah pengawasan

6. Penentuan cabang usaha

7. Konflik usaha dengan masyarakat sekitar

8. Penyertaan modal pihak ke3/perorangan

3 1. Pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha

2. Rekruitmen pengelola BUMDes

3. Penguatan regulasi untuk melindungi BUMDes

4. Pengembangan dialog dengan instansi pembina

5. Pembuatan izin usaha

6. Pembuatan SOP cabang usaha

7. Pembuatan jaringan usaha/kemitraan

8. Pembuatan standarisasi produk

9. Promosi usaha

Lembaga/ 

aktor yang 

terlibat

kendala / 

permasalahan

aktivitas yang 

dibutuhkan 

untuk 

perubahan

 

Dalam metodologi Interpretative Structural Modelling (ISM), hal pertama yang 

dilakukan setelah mengidentifikasi sub elemen pada masing-masing elemen (pada penelitian 

ini terdapat 3 elemen, namun jumlah sub elemen berbeda-beda sesuai hasil brainstorming 

dengan narasumber yang dilibatkan) adalah mendefenisikan hubungan antar sub elemen 

dalam bentuk structural self-integration matrix (SSIM) dan membangun reachibilty matrices 

(RM). Hubungan antar sub elemen pada tiap elemen didefenisikan berdasarkan konsensus 

para narasumber yang diwawancarai. Hubungan antar sub elemen tersebut berbentuk salah 

satu dari empat jenis hubungan berikut, yaitu: V ( sub elemen i mempengaruhi sub elemen j); 
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atau A (sub elemen j mempengaruhi sub elemen I) atau X (sub elemen I dan j saling 

mempengaruhi) atau O (sub elemen i dan j tidak memiliki hubungan). Berdasarkan proses 

tersebut terbentuk matriks SSIM.  

Langkah terakhir ISM adalah membangun Matrix Cross Reference Multiplication 

Applied to a Classification (MICMAC) dan Partitioning Reachibilty Matrix atau pemisahan 

sub elemen ke dalam level yang berbeda-beda sehingga membentuk sebuah representasi 

visual dari sebuah sistem. MICMAC analisis membantu mengklasifikasi karakter sebuah 

variabel dalam sistem dan bagaimana mengatur atau mengelolanya. Analisis terhadap setiap 

elemen kunci diuraikan sebagai berikut. 

Lembaga/Aktor yang Terlibat  

Simbol hubungan V,A,X,O pada matrix SSIM diterjemahkan ke dalam notasi-notasi 

V(1,0), A(0,1), X(1,1) dan O(0,0) sehingga terbentuk Reachibility Matrix awal. RM awal ini 

selanjutnya diperiksa transitivity rule-nya sehingga membentuk matiks yang tertutup  

sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3. Pada binary reachability matrix dapat dilihat driving 

(daya dorong) dan dependence power (daya ketergantungan) setiap sub elemen atau variabel. 

Driving power sebuah sub elemen adalah jumlah total sub elemen yang dapat dipengaruhinya 

sedangkan dependence power adalah jumlah total sub elemen yang kemungkinan 

mempengaruhinya. 

Tabel  4  Reachibility Matrix Final Aktor/Lembaga yang Terlibat BUMDus Maju Jaya 

Dusun Lubuk Beringin Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo 

DM / Responden : Aljupri,Bakian,Faridah,Mohammad Solihin,SaIpul,Taupik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DP R

Deskripsi Sub Elemen  (i-j)

Kepala Desa/Dusun                                                                                   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1

Badan Pengawas BUMDes                                                                               2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1

Badan Permusyawaratan Desa                                                                          3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1

Direktur BUMDes                                                                                     4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1

Perusahaan Swasta                                                                                   5 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6 2

Perbankan                                                                                           6 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6 2

Dinas PMD                                                                                           7 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6 2

Dinas Pariwisata/Disperindag                                                                        8 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6 2

LSM                                                                                                 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3

Karang Taruna                                                                                       10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4

Tokoh Agama/Adat                                                                                    11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4

D 4 4 4 4 8 8 8 8 5 9 10

L 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1
DP : Driver Power   D : Dependence   L : Level  R : Ranking

 

RM final digunakan untuk menyusun Diagram Model Struktur yang menunjukkan 

struktur sistem lembaga/aktor yang terlibat. Pada diagram ini, aktor/lembaga terlibat ini 

disusun menurut urutan ranking berdasarkan hubungannya dengan aktor/lembaga lain. 

Aktor/lembaga yang pertama kali dipisahkan adalah yang hubungannya paling terbatas dan 



 

 

“Model Pengembangan BUMDes Guna Meningkatkan Inovasi Dan Kemandirian  

Masyarakat Di Provinsi Jambi”. 
56 

menempati posisi bagian atas diagram sedangkan variabel yang memiliki hubungan yang 

saling mempengaruhi dan menunjukkan peningkatan hubungan ditempatkan pada bagian 

bawah diagram. 
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Gambar 15 Diagram Model Struktur dari Elemen Lembaga/Aktor yang Berpengaruh dalam 

Pengembangan BUMDus di Dusun Lubuk Beringin 

 

Pada Gambar 15 terlihat bahwa sub elemen aktor Kepala Desa, Badan Pengawas 

BUMDes, Badan Permusyawaratan Desa dan Direktur BUMDus memiliki pengaruh yang 

besar terhadap perkembangan BUMDus dan secara langsung dan bersama-sama 

mempengaruhi sub elemen aktor lain yaitu perusahaan swasta, perbankan, Dinas PMD dan 

Dinas Pariwisata/Disperindag. Selanjutnya, ke-4 sub elemen yang terakhir ini berpengaruh 

terhadap LSM. Sub elemen Karang Taruna dan tokoh agama/adat berada pada level/hirarki 

paling atas yang menunjukkan kedua sub elemen ini memiliki hubungan yang sangat terbatas 

dengan sub elemen lainnya. Hasil analisis MICMAC  dapat dilihat pada gambar berikut 
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Gambar 16 Matriks Driver Power-Dependence untuk elemen lembaga/aktor yang 

berpengaruh dalam pengembangan BUMDus Maju Jaya di Dusun Lubuk 

Beringin 

 

Pada diagram MICMAC ini terdapat 4 kuadran. Secara ringkas dapat dijelaskan 

bahwa sub elemen yang berada pada  kuadran I memiliki Driver dan dependence power 

rendah. Pada penelitian ini sub elemen LSM berada di kuadran ini. Itu artinya sub elemen 

LSM dapat diabaikan karena tidak memiliki pengaruh terhadap sub elemen lain. 

Sub elemen pada kuadran II dijelaskan memiliki driver power rendah namun 

ketergantungannya tinggi. Pada penelitian ini Karang Taruna dan Tokoh adat/agama berada 

pada kuadran ini. Kedua sub elemen ini dikategorikan tidak bebas karena sangat tergantung 

pada sub elemen aktor lainnya sehingga penanganan terhadap mereka disarankan dilakukan 

setelah penanganan terhadap sub elemen yang berada di kuadran I dan II telah selesai 

dilaksanakan. 

Sub elemen yang berada di kuadran III digambarkan memiliki driver power sekaligus 

dependence power tinggi. Keterkaitan antar sub elemen dalam kuadran ini sangat tinggi, 

tindakan terhadap salah satu sub elemen akan mempengaruhi sub elemen yang lainnya 

sehingga penanganan terhadap mereka harus dilakukan secara hati-hati. Terdapat 4 sub 

elemen dalam kuadran ini yaitu: Perusahaan swasta, Perbankan, Dinas PMD dan Dinas 

Pariwisata/Disperindag. 
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Pada kuadran IV terdapat 4 sub elemen yaitu Kepala Desa, Badan Pengawas 

BUMDes, Badan Permusyawaratan Desa, dan Direktur BUMDes.  Ke-4 sub elemen ini sangat 

dominan dalam menentukan perkembangan BUMDes.              

Kendala yang Dihadapi 

Berikut ini matriks RM final kendala yang dihadapi dalam mengembangkan BUMDus 

Maju Jaya di Dusun Lubuk Beringin. 

Tabel  5 Reachibility Matrix Final Kendala yang Dihadapi 

DM / Responden : Aljupri,Bakian,Faridah,Mohammad Solihin,SaIpul,Taupik 1 2 3 4 5 6 7 8 DP R

Deskripsi Sub Elemen  (i-j)

Tata kelola pemerintahan desa                                                                       1 1 1 1 0 1 1 1 1 7 2

Konflik kepentingan antara Pemdes dengan BUMDes                                                     2 1 1 1 0 1 1 1 1 7 2

Masalah politik/transisi pemerintahan desa                                                          3 1 1 1 0 1 1 1 1 7 2

Kualitas SDM pengelola BUMdes                                                                       4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1

Masalah pengawasan                                                                                  5 1 1 1 0 1 1 1 1 7 2

Penentuan cabang usaha                                                                              6 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3

Konflik usaha dengan masyarakat sekitar                                                             7 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4

Penyertaan modal pihak ke3/perorangan                                                               8 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4

D 5 5 5 1 5 6 8 8

L 3 3 3 4 3 2 1 1
DP : Driver Power   D : Dependence   L : Level  R : Ranking

 

Berdasarkan RM final ini dapat disusun  Diagram Model Struktur sebagai berikut. 

 

 

Gambar 17 Diagram Model Struktur Elemen Kendala 

 

Dari Gambar 17 terlihat bahwa masalah yang paling berpengaruh terhadap 
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pengembangan BUMDus di dusun ini adalah kualitas SDM pengelola BUMDes itu sendiri. 

Hal ini berpengaruh pada masalah lain seperti yang terdapat pada level 3 yaitu tata kelola 

pemerintahan desa, konflik kepentingan antara PemDes dengan pengurus BUMDes, masalah 

politik/transisi pemerintahan desa dan masalah pengawasan. Sub kendala yang pengaruhnya 

paling terbatas adalah konflik usaha dengan masyarakat sekitar dan penyertaan modal pihak 

ketiga. 

 

Gambar 18 Matriks Driver Power-Dependence untuk Elemen Kendala 

 

Pada Gambar 18 terlihat terdapat 1 sub elemen kendala yang berada di kuadran 4, 

artinya masalah ini sangat dominan sehingga harus diselesaikan lebih dahulu sebelum 

menangani sub elemen kendala yang lainnya. Masalah tersebut adalah kualitas SDM 

pengelola BUMDes. Terdapat tiga sub elemen di kuadran II (penentuan cabang usaha, konflik 

usaha dengan masyarakat sekitar dan penyertaan modal pihak ketiga/perorangan) yang 

memiliki sifat tidak bebas, dan sisanya berada di kuadran III yang dicirikan hubungan antar 

sub elemen pada kuadran ini sensitive dan saling mempengaruhi. Sub elemen pada kuadran I 

tidak ada.  

Program/Aktivitas Berpengaruh untuk Perubahan 

Berikut adalah RM final untuk analisis aktivitas atau program berpengaruh dalam 

mengembangkan BUMDus di Dusun Lubuk Beringin, Pada Tabel 6 ini telah dapat dilihat 
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daya dorong maupun daya ketergantungan masing-masing sub elemen program untuk 

menggerakkan BUMDus. 

 

Tabel  6 Reachibility MatrixFinal Aktivitas yang Berpengaruh untuk Perubahan 

DM / Responden : Aljupri,Bakian,Faridah,Mohammad Solihin,SaIpul,Taupik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DP R

Deskripsi Sub Elemen  (i-j)

Pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha                                                         1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 2

Rekruitmen pengelola BUMDes                                                                         2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1

Penguatan regulasi untuk melindungi BUMDes                                                          3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 3

Pengembangan dialog dengan instansi pembina                                                         4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 3

Pembuatan izin usaha                                                                                5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 3

Pembuatan SOP cabang usaha                                                                          6 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 3

Pembuatan jaringan usaha/kemitraan                                                                  7 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 3

Pembuatan standarisasi produk                                                                       8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 3

Promosi usaha                                                                                       9 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 3

D 2 1 9 9 9 9 9 9 9

L 2 3 1 1 1 1 1 1 1
DP : Driver Power   D : Dependence   L : Level  R : Ranking

 

Pada Gambar 19 Diagram Model Struktur dapat dilihat peringkat atau level masing-

masing sub elemen dimana pada Gambar 5 terlihat bahwa sub elemen 2 (rekruitmen pengelola 

BUMDes) dianggap oleh responden/narasumber sebagai sub elemen program yang paling 

berpengaruh sedangkan pada level 1 tersusun sebanyak 7 sub elemen yang paling terbatas 

pengaruhnya. 

 

Gambar 19 Diagram Model Struktur untuk Aktivitas yang Berpengaruh 

 

Pada diagram MICMAC, sub elemen „program‟ didistribusikan pada dua kuadran saja 

3

2
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yaitu kuadran III dan IV. Sub elemen yang berada di kuadran III memiliki karakter yang tidak 

stabil, intervensi terhadap salah satu sub elemennya akan menyebabkan sub elemen lainnya 

terpengaruh. Terdapat 7 sub elemen di kuadran III ini. 

 

Gambar 20  Matriks Driver Power-Dependence Program/Aktivitas Dibutuhkan untuk 

Perubahan 

 

Pada kuadran IV terdapat dua sub elemen. Sesuai dengan gambaran karakternya, 

kedua sub elemen ini sangat dominan karena driver powernya tinggi namun dependence 

power-nya rendah. Program atau aktivitas ini (pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha 

serta rekruitmen pengelola BUMDes) disarankan untuk dilakukan segera guna membangun 

BUMDes yang lebih baik. 

4.2.2. BUMDes Karya Dermawan Desa Dusun Dalam Kab. Kerinci 

Sama seperti proses yang dilakukan di Dusun Lubuk Beringin untuk mengidentifikasi 

aktor, kendala dan program yang berpengaruh terhadap perkembangan BUMDes di Desa 

Dusun Dalam dilakukan melalui proses brainstorming/pengumpulan ide. Narasumber yang 

dilibatkan terdiri dari: (1) Pejabat Dinas PMD; (2) Pendamping desa; (3) Kepala desa; (4) 

Direktur/Ketua BUMDES; (5) Tokoh masyarakat; dan (6) Tokoh pemuda. Hasil identifikasi 

terhadap elemen aktor. kendala dan program disajikan pada Tabel 7 berikut: 
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Tabel  7 Rincian sub Elemen dan Elemen Kunci Lembaga/Aktor, Kendala/Permasalahan 

dan Aktivitas yang Dibutuhkan untuk Perubahan pada BUMDes Karya 

Dermawan Desa Dusun Dalam Kec. Siulak Kab. Kerinci 

NO ELEMEN SUB ELEMEN

1 1. Kepala Desa/Dusun

2. Direktur BUMDes

3. Badan Perwakilan Desa (BPD)

4. Tokoh masyarakat/adat

5. PMD

6. BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta

7. PKK

8. Karang Taruna

9. Bulog

10. Perbankan

11. Pendamping Desa

12. Disperindag

13. Dinas Ketahanan Pangan

2 1. Akses jalan/infrastruktur

2. Keterbatasan pemasaran

3. Transparansi keuangan

4. Manajerial BUMDes/kepemimpinan

5. Tata laksana BUMDes belum jelas

6. Kualitas dan diversifikasi produk

7. Penyertaan modal pihak ke3

8. Jaringan komunikasi/energi (internet, listrik)

9. Konflik antara PemDes-BUMDes

3 1. Penguatan regulasi

2. Fasilitasi penanganan konflik oleh Pemkab

3. Pelatihan pemasaran

4. Pelatihan SDM/kepemimpinan

5. Pelatihan adminstrasi/akuntansi

6. Pelatihan kewirausahaan

7. Standarisasi produk

8. Identifikasi potensi desa

9. SOP penambahan cabang usaha

10. Kerjasama dengan perusahaan swasta

11. Fasilitasi pembangunan jaringan listrik/internet

12. Promosi usaha

Lembaga/ 

aktor yang 

terlibat

kendala / 

permasalahan

aktivitas yang 

dibutuhkan 

untuk 

perubahan

 

Berikut ini diuraikan secara berurutan matrik RM final, Diagram Model Struktur dan 

gambar hasil analisis MICMAC untuk setiap elemen Lembaga/Aktor, Kendala dan 

Program/Aktivitas berpengaruh terhadap perubahan. 

Lembaga/Aktor yang Terlibat  

Berikut disajikan RM Final aktor/lembaga yang terlibat dalam pengembangan 

BUMDes di Desa Dusun Dalam Kec. Siulak Kab.Kerinci. 
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Tabel  8  Reachibility Matrix final aktor/lembaga yang terlibat BUMDes Karya 

Dermawan Desa Dusun Dalam Kec. Siulak Kab.Kerinci 

DM / Responden : Afrinal, Antoni Hendriadi, Hermansyahdi, Jaya 

Wardana, Oldy, Surahman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 DP R

Deskripsi Sub Elemen  (i-j)

Kepala Desa                                                                                         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1

Direktur BUMDes                                                                                     2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2

Badan Perwakilan Desa (BPD)                                                                         3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1

Tokoh Masyarakat/Adat                                                                               4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1

PMD                                                                                                 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1

BUMN/BUMD/Perusahaan swasta                                                                         6 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3

PKK                                                                                                 7 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3

Karang Taruna                                                                                       8 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3

Bulog                                                                                               9 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3

Perbankan                                                                                           10 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3

Pendamping Desa                                                                                     11 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3

Disperindag                                                                                         12 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3

Dinas Ketahanan Pangan                                                                              13 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3

D 4 5 4 4 4 13 13 13 13 13 13 13 13

L 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
DP : Driver Power   D : Dependence   L : Level  R : Ranking

 

 

Pada Tabel 8 ini telah terlihat sub elemen aktor yang memiliki driving power maupun 

dependence power tinggi (ataupun rendah) sebagaimana terlihat pada kolom DP dan baris/row 

D. Melihat kepada kolom DP, dapat disimpulkan bahwa sub elemen Kepala Desa, BPD, 

Tokoh masyarakat/Adat dan PMD adalah sub elemen dengan Driving Power yang tinggi 

sedangkan melihat kepada baris D, sub elemen BUMN/BUMD/Perusahaan swasta, PKK, 

Karang Taruna, Bulog, Perbankan, Pendamping Desa, Disperindag dan Dinas Ketahanan 

Pangan merupakan sub elemen yang tinggi daya ketergantungannya (Dependence power). 

Berdasarkan DP dan D tersebut kemudian disusun level masing-masing sub elemen ini 

sebagaimana terlihat pada gambar berikut. 
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Gambar 21 Diagram model struktur dari elemen lembaga/aktor yang berpengaruh dalam 

pengembangan BUMDes Karya Dermawan Desa Dusun Dalam Kec. Siulak 

Kab. Kerinci 

 

Pada Gambar 21 terlihat bahwa sub elemen aktor Kepala Desa, BPD, Tokoh 

masyarakat/adat dan pejabat PMD mempengaruhi Direktur BUMDes dalam pengembangan 

BUMDes. Selanjutnya secara bersama-sama mereka mempengaruhi sub elemen lain yaitu 

BUMN/BUMD/Perusahaan swasta, PKK, Karang Taruna, Bulog, Perbankan, Pendamping 

Desa, Disperindag dan Dinas Ketahanan Pangan. 

Berikut disajikan hasil analisis MICMAC yang akan menggambarkan karakter 

masing-masing sub elemen berdasarkan posisinya pada setiap kuadran. 

 

Gambar 22 Matriks Driver Power-Dependence untuk elemen lembaga/ aktor yang 

berpengaruh dalam pengembangan BUMDes Karya Dermawan di Desa Dusun 

Dalam Kec. Siulak Kab. Kerinci 
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Pada diagram MICMAC ini terdapat 4 kuadran namun ke-13 sub elemen aktor hanya 

tersebar di dua kuadran (III dan IV). Sub elemen pada kuadran III digambarkan sebagai sub 

elemen yang tidak stabil karena itu harus ditangani secara hati-hati. Tindakan terhadap sub 

elemen tertentu akan berdampak pada sub elemen lain, dan umpan balik akan memperbesar 

dampak. Sub elemen pada kuadran III terdiri dari: PKK, Karang Taruna, Bulog, Perbankan, 

Pendamping Desa, Disperindag, dan Dinas Ketahanan Pangan. Sub elemen yang terdapat 

pada kuadran IV merupakan sub elemen bagian sisa dari sistem, disebut peubah bebas dan 

sifatnya sangat dominan (karena driving power tinggi namun dependence power rendah). 

Anggotanya terdiri dari: Kepala Desa, Direktur BUMDes, BPD, Tokoh Masyarakat/Adat dan 

PMD. Penanganan terhadap mereka disarankan dilakukan setelah penanganan terhadap sub 

elemen yang berada di kuadran III telah selesai dilaksanakan. 

Kendala yang Dihadapi 

Berikut ini matriks RM final kendala yang dihadapi dalam mengembangan BUMDes 

di Desa Dusun Dalam. Terdapat dua kendala dengan DP tertinggi yaitu Manajerial 

BUMDes/Kepemimpinan dan Tata laksana BUMDes belum jelas, sedangkan kendala dengan 

D tertinggi adalah Konflik antara PemDes-BUMDes. 

Tabel  9 Reachibility Matrix final kendala yang dihadapi BUMDes Karya Dermawan 

Desa Dusun Dalam Kec. Siulak Kab. Kerinci 

DM / Responden : Afrinal, Antoni Hendriadi, Hermansyahdi, Jaya 

Wardana, Oldy, Surahman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DP R

Deskripsi Sub Elemen  (i-j)

Akses jalan/infrastruktur                                                                           1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 6 3

Keterbatasan pemasaran                                                                              2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 6 3

Transparansi keuangan                                                                               3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 2

Manajerial BUMDes/kepemimpinan                                                                      4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1

Tata laksana BUMDes belum jelas                                                                     5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1

Kualitas dan diversifikasi produk                                                                   6 1 1 0 0 0 1 1 1 1 6 3

Penyertaan modal pihak ke3                                                                          7 1 1 0 0 0 1 1 1 1 6 3

Jaringan komunikasi/energi (internet, listrik)                                                      8 1 1 0 0 0 1 1 1 1 6 3

Konflik antara PemDes-BUMDes                                                                        9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4

D 8 8 3 2 2 8 8 8 9

L 2 2 3 4 4 2 2 2 1
DP : Driver Power   D : Dependence   L : Level  R : Ranking
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Berdasarkan RM final ini dapat disusun  Diagram Model Struktur sebagai berikut. 
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Gambar 23 Diagram model struktur elemen kendala di BUMDes Karya Dermawan Desa 

Dusun Dalam Kec. Siulak  Kab. Kerinci 

 

Dari Gambar 23 terlihat bahwa masalah yang paling berpengaruh terhadap 

pengembangan BUMDes di desa ini adalah masalah manajerial BUMDes/Kepemimpinan dan 

tata laksana BUMDes yang belum jelas. Hal ini berpengaruh pada masalah lain seperti yang 

terdapat pada level 3 yaitu transparansi keuangan. Kendala lain yang terdapat pada level lebih 

rendah adalah  Akses jalan/infrastruktur, Keterbatasan pemasaran, Kualitas dan diversifikasi 

produk, Penyertaan modal pihak ke-3 dan Jaringan komunikasi/Energi (internet, listrik) (level 

2) serta Konflik antara PemDes-BUMDes (level 1). 

Berikut Diagram MICMAC yang menunjukkan karakter masing-masing sub elemen 

kendala pada BUMDes Karya Dermawan Desa Dusun Dalam. 
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Gambar 24 Matriks Driver Power-Dependence untuk elemen kendala BUMDes Karya 

Dermawan Desa Dusun Dalam Kec. Siulak Kab. Kerinci 

 

Pada Gambar 24 terlihat adanya 1 sub elemen kendala yang berada di kuadran II yaitu 

Konflik antara PemDes-BUMDes. Ini artinya sub elemen ini bersifat tidak bebas, 

penanganannya dilakukan setelah menangani sub elemen pada kuadran lain. Terdapat 5 sub 

elemen pada kuadran III yaitu: Akses jalan/infrastruktur, Keterbatasan pemasaran, Kualitas 

dan diversifikasi produk, Penyertaan modal pihak ke3 dan Jaringan komunikasi/energi 

(internet, listrik). Ke-5 sub elemen ini memiliki sifat tidak stabil dan harus ditangani secara 

hati-hati. Setiap tindakan pada sub elemen dapat berdampak pada sub elemen lain dan umpan 

balik memperbesar dampak. Pada kuadran IV terdapat 4 sub elemen yang sifatnya tidak bebas 

dan sangat dominan. Sub elemen tersebut adalah Transparansi keuangan, Manajerial 

BUMDes/kepemimpinan dan Tata laksana BUMDes belum jelas. 

Program/ Aktivitas berpengaruh untuk Perubahan 

Berikut adalah RM final untuk analisis aktivitas atau program berpengaruh dalam 

mengembangkan BUMDes Karya Dermawan di Desa Dusun Dalam Kabupaten Kerinci. Pada 

Tabel 10 ini dapat dilihat daya dorong maupun daya ketergantungan masing-masing sub 

elemen program untuk menggerakkan BUMDes. 
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Tabel  10  Reachibility Matrix final aktivitas yang berpengaruh untuk perubahan pada 

DM / Responden : Afrinal, Antoni Hendriadi, 

Hermansyahdi, Jaya Wardana, Oldy, Surahman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DP R

Deskripsi Sub Elemen  (i-j)

Penguatan regulasi                                                                                  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 4

Fasilitasi penanganan konflik oleh Pemkab                                                           2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 4

Pelatihan pemasaran                                                                                 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1

Pelatihan SDM/kepemimpinan                                                                          4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1

Pelatihan adminstrasi/akuntansi                                                                     5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1

Pelatihan kewirausahaan                                                                             6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1

Standarisasi produk                                                                                 7 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7 3

Identifikasi potensi desa                                                                           8 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 8 2

SOP penambahan cabang usaha                                                                         9 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7 3

Kerjasama dengan perusahaan swasta                                                                  10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 4

Fasilitasi pembangunan jaringan listrik/internet                                                    11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 4

Promosi usaha                                                                                       12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 4

D 12 12 4 4 4 4 7 5 7 12 12 12

L 1 1 4 4 4 4 2 3 2 1 1 1
DP : Driver Power   D : Dependence   L : Level  R : Ranking

 

Dari Tabel 10 dapat dilihat sub elemen program/aktivitas berpengaruh terhadap 

perubahan yang memiliki DP tertinggi yaitu Pelatihan pemasaran, Pelatihan 

SDM/kepemimpinan, Pelatihan adminstrasi/akuntansi dan Pelatihan kewirausahaan. 

Sedangkan sub elemen yang memiliki dependemcy (D) tertinggi adalah Penguatan regulasi, 

Fasilitasi penanganan konflik oleh Pemkab, Kerjasama dengan perusahaan swasta, Fasilitasi 

pembangunan jaringan listrik/internet dan Promosi usaha. 

Pada Gambar 25 Diagram Model Struktur dapat dilihat peringkat atau level masing-

masing sub elemen dimana pada level 4 terdapat 4 sub elemen (Pelatihan pemasaran, 

Pelatihan SDM/Kepemimpinan, Pelatihan adminstrasi/akuntansi dan Pelatihan 

kewirausahaan) yang dianggap oleh responden/narasumber sebagai sub elemen program yang 

paling berpengaruh sedangkan pada level 1 tersusun sebanyak 5 sub elemen yang paling 

terbatas pengaruhnya yaitu Penguatan regulasi, Fasilitasi penanganan konflik oleh Pemkab, 

Kerjasama dengan perusahaan swasta, Fasilitasi pembangunan jaringan listrik/internet dan 

Promosi usaha. 
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Gambar 25  Diagram model struktur untuk Aktivitas yang BerpengaruhBUMDes 

 

Pada diagram MICMAC, ke-12 sub elemen program ini didistribusikan pada tiga 

kuadran (kuadran II, III dan IV). Sub elemen yang berada di kuadran II memiliki karakter 

yang tidak bebas karena ketergantungannya yang tinggi terhadap sub elemen lainnya, yaitu 

Penguatan regulasi, Fasilitasi penanganan konflik oleh Pemkab, Kerjasama dengan 

perusahaan swasta, Fasilitasi pembangunan jaringan listrik/internet dan Promosi usaha. 

Sub elemen pada kuadran III dikategorikan sebagai sub elemen yang tidak stabil, 

intervensi terhadap salah satu sub elemennya akan menyebabkan sub elemen lainnya 

terpengaruh. Terdapat 2 sub elemen di kuadran III ini yaitu Standarisasi produk dan SOP 

penambahan cabang usaha. Sedangkan pada kuadran IV terdapat 5 sub elemen yang sifatnya 

dominan yaitu Identifikasi potensi desa, Pelatihan pemasaran, Pelatihan SDM/Kepemimpinan, 

Pelatihan adminstrasi/akuntansi dan Pelatihan kewirausahaan. Ke-5 sub elemen program ini 

disarankan untuk dilakukan lebih dulu guna pengembangan BUMDes yang lebih baik. 
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Gambar 26 Matriks Driver Power-Dependence Program/ aktivitas dibutuhkanuntuk 

perubahan pada BUMDes Karya Dermawan Desa Dusun Dalam Kec. Siulak 

Kab.Kerinci 

 

4.2.3. BUMDes Gerbang Nusantara Desa Dataran Kempas Kab. Tanjabbar 

Identifikasi terhadap aktor, kendala dan program yang  berpengaruh terhadap 

perkembangan BUMDes di Desa Dataran Kempas dilakukan melalui proses 

brainstorming/pengumpulan ide. Narasumber yang dilibatkan terdiri dari: (1) Pejabat Dinas 

PMD; (2) Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa; (3) Kepala Desa; (4) Direktur/Ketua 

BUMDes; (5) Tokoh masyarakat; dan (6) Tokoh pemuda. Elemen lembaga/aktor memiliki 14 

sub elemen, elemen kendala memiliki 8 sub elemen dan elemen program memiliki 7 sub 

elemen. Hasil identifikasi terhadap elemen aktor. kendala dan program disajikan pada Tabel 

berikut: 
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Tabel  11 Rincian sub elemen dan elemen kunci lembaga/aktor,kendala/permasalahan dan 

aktivitas yang dibutuhkan untuk perubahan pada BUMDes Gerbang 

NusantaraDesa Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi Kab.Tanjabbar 

NO ELEMEN SUB ELEMEN

1 1. Kepala Desa

2. Ketua BUMDes

3. Badan Perwakilan Desa (BPD)

4. Tokoh masyarakat/adat

5. PMD

6. Perusahaan Swasta (PetroChina, WKS, BI)

7. Lembaga Keuangan Mikro

8. Karang Taruna

9. Universitas (UNJA, UGM)

10. Dinas Peternakan

11. Dinas Perikanan

12. Diskoperindag

13. Media Massa

14. LSM

2 1. Masalah SDM/majerial BUMDes

2. Sarana/prasarana produksi

3. Penentuan cabang usaha

4. Modal usaha

5. Pemasaran

6. Perbedaan pendapat antara pengurus desa-BUMDes

7. Belum adanya pengukuhan pengurus BUMDes

8. Perbedaan visi/pemahaman tentang BUMDes

3 1. Rekruitmen pengurus BUMDes dan pengesahannya

2. Sosialisasi fungsi dan manfaaat BUMDes

3. Kerjasama dengan perusahaan/pemodal

4. Pelatihan akuntansi/pengelolaan keuangan BUMDes

5. Pelatihan kewirausahaan/ketrampilan

6. Promosi usaha

7. Penguatan pembinaan oleh instansi pemerintah

Lembaga/ 

aktor yang 

terlibat

kendala / 

permasalahan

aktivitas yang 

dibutuhkan 

untuk 

perubahan

 

Berikut ini diuraikan secara berurutan matrik RM final, Diagram Model Struktur dan 

gambar hasil analisis MICMAC untuk setiap elemen Lembaga/Aktor, Kendala dan 

Program/Aktivitas berpengaruh terhadap perubahan di BUMDes Gerbang Nusantara Desa 

Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

Lembaga/Aktor yang Terlibat  

Berikut disajikan RM Final aktor/lembaga yang terlibat dalam pengembangan 

BUMDes di Desa Dataran Kempas Kec.Tebing Tinggi Kab.Tanjabbar 
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Tabel  12 Reachibility Matrix final aktor/lembaga yang terlibat dalam pengembangan 

BUMDes Gerbang Nusantra di Desa Dataran Kempas Kec.Tebing Tinggi 

Kab.Tanjabbar 

DM / Responden : Asbar Nofendra, Jonnedi, 

Marsono, Nurwidahayati, Sujarwo, Suyana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DP R

Deskripsi Sub Elemen  (i-j)

Kepala Desa                                                                                         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1

Ketua BUMDes                                                                                        2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1

Badan Perwakilan Desa (BPD)                                                                         3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1

Tokoh masyarakat/adat                                                                               4 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2

PMD                                                                                                 5 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2

Perusahaan Swasta (PetroChina, WKS, BI)                                                             6 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2

Lembaga Keuangan Mikro                                                                              7 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2

Karang Taruna                                                                                       8 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2

Universitas (UNJA, UGM)                                                                             9 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2

Dinas Peternakan                                                                                    10 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2

Dinas Perikanan                                                                                     11 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2

Diskoperindag                                                                                       12 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2

Media massa                                                                                         13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3

LSM                                                                                                 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3

D 3 3 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14

L 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

DP : Driver Power   D : Dependence    L : Level  R : 

Ranking  

Pada Tabel 12 ini telah terlihat sub elemen aktor yang memiliki driving power maupun 

dependence power tinggi (ataupun rendah) sebagaimana terlihat pada kolom DP dan baris/row 

D. Melihat kepada kolom DP, dapat disimpulkan bahwa sub elemen Kepala Desa, Ketua 

BUMDes dan BPD adalah sub elemen dengan Driving Power tertinggi sedangkan melihat 

kepada baris D, sub elemen Media massa dan LSM merupakan sub elemen yang tertinggi 

daya ketergantungannya (Dependence power). Berdasarkan DP dan D tersebut kemudian 

disusun level masing-masing sub elemen ini sebagaimana terlihat pada Gambar 27 berikut. 

 

Gambar 27 Diagram model struktur dari elemen lembaga/aktor yang berpengaruh dalam 

pengembangan BUMDes Gerbang Nusantara di Desa Dataran Kempas 

Kec.Tebing Tinggi Kab.Tanjabbar 
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Pada Gambar 27 terlihat bahwa sub elemen aktor Kepala Desa, Ketua BUMDes dan 

BPD berada pada level 3 yang secara bersama-sama mempengaruhi sub elemen pada level 2 

yaitu Tokoh Masyarakat, PMD, Perusahaan swasta, Lembaga Keuangan Mikro, Karang 

Taruna, Universitas, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Diskoperindag. Sub elemen yang 

memiliki pengaruh paling terbatas berada pada level 1 yaitu media massa dan LSM.  

Berikut disajikan hasil analisis MICMAC yang akan menggambarkan karakter 

masing-masing sub elemen berdasarkan posisinya pada setiap kuadran. 

 

Gambar 28 Matriks Driver Power-Dependence untuk elemen Lembaga/Aktor yang 

berpengaruh dalam pengembangan BUMDes Gerbang Nusantara Desa 

Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi Kab.Tanjabbar. 

 

Pada diagram MICMAC ini ke-14 sub elemen lembaga/aktor tersebar  pada 3 kuadran 

(II, III dan IV). Sub elemen pada kuadran II merupakan sub elemen tidak bebas, yang sangat 

dipengaruhi oleh sub elemen lain, mereka adalah Media massa dan LSM.  Sub elemen pada 

kuadran III digambarkan sebagai sub elemen yang tidak stabil karena itu harus ditangani 

secara hati-hati. Tindakan terhadap sub elemen tertentu akan berdampak pada sub elemen 

lain, dan umpan balik akan memperbesar dampak. Sub elemen pada kuadran III terdiri dari: 

Tokoh Masyarakat, PMD, Perusahaan swasta, Lembaga Keuangan Mikro, Karang Taruna, 

Universitas, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Diskoperindag.  

Sub elemen yang terdapat pada kuadran IV merupakan sub elemen bagian sisa dari 
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sistem, disebut peubah bebas dan sifatnya sangat dominan (karena driving power tinggi 

namun dependence power rendah). Anggotanya terdiri dari: Kepala Desa, Ketua BUMDes 

dan BPD. Intervensi terhadap mereka disarankan dilakukan setelah sub elemen pada kuadran 

III lebih dahulu ditangani. 

Kendala yang Dihadapi 

Berikut ini matriks RM final kendala yang dihadapi dalam mengembangkan BUMDes 

di Desa Dataran Kempas. Terdapat dua kendala dengan DP tertinggi yaitu Masalah 

SDM/Manajerial BUMDes dan belum adanya pengukuhan pengurus BUMDes sedangkan 

kendala dengan D tertinggi terdiri adalah perbedaan visi/pemahaman tentang BUMDes.                                       

 

Tabel  13  Reachibility Matrix Final Kendala yang dihadapiBUMDes Gerbang Nusantara 

Desa Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjabbar 

DM / Responden : Asbar Nofendra, Jonnedi, 

Marsono, Nurwidahayati, Sujarwo, Suyana 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

D

P 
R 

Deskripsi Sub Elemen  (i-j)                       

Masalah SDM/majerial BUMDes                                                                          1 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 

Sarana/prasarana produksi                                                                            2 0 1 1 1 1 1 0 1 6 2 

Penentuan cabang usaha                                                                               3 0 1 1 1 1 1 0 1 6 2 

Modal usaha                                                                                          4 0 1 1 1 1 1 0 1 6 2 

Pemasaran                                                                                            5 0 1 1 1 1 1 0 1 6 2 

Perbedaan pendapat antara pengurus desa-BUMDes                                                       6 0 1 1 1 1 1 0 1 6 2 

Belum adanya pengukuhan pengurus BUMDes                                                              7 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

Perbedaan visi/pemahaman tentang BUMDes                                                              8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

DP : Driver Power   D : Dependence   L : Level  R : Ranking 

D 1 7 7 7 7 7 1 8     

L 3 2 2 2 2 2 3 1     

 

Berdasarkan RM final ini dapat disusun Diagram Model Struktur sebagai berikut. 
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Gambar 29  Diagram model struktur elemen kendala di BUMDes Gerbang Nusantara Desa 

Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjabbar 

 

Dari Gambar 29 terlihat bahwa masalah yang paling berpengaruh terhadap 

pengembangan BUMDes di desa ini adalah masalah SDM/manejerial BUMDes dan  belum 

adanya pengukuhan pengurus BUMDes, kemudian diikuti dengan kendala lain seperti yang 

terlihat pada level 2 (Sarana/prasarana produksi, Penentuan cabang usaha, Modal usaha, dan 

Pemasaran), dan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kendala pada level 1 (Perbedaan 

visi/pemahaman tentang BUMDes). Berikut Diagram MICMAC yang menunjukkan karakter 

masing-masing sub elemen kendala pada BUMDes Gerbang Nusantra Desa Dataran Kempas 

Kec.Tebing Tinggi Kab. Tanjabbar. 

 

Gambar 30 Matriks Driver Power-Dependence untuk Elemen Kendala 

 

Pada Gambar 30 terlihat bahwa ke-8 sub elemen kendala tersebar dalam 3 kuadran (II, 

III dan IV). Sebanyak dua sub elemen kendala berada di kuadran IV yang bersifat dominan 
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yaitu Masalah SDM/Manejerial BUMDes dan belum adanya pengukuhan pengurus BUMDes. 

Sebanyak lima sub elemen lain berada pada kuadran III yaitu: Sarana/prasarana produksi, 

Penentuan cabang usaha, Modal usaha, Pemasaran, dan Perbedaan pendapat antara pengurus 

desa-BUMDes. Semua sub elemen pada kuadran inimemiliki sifat tidak stabil dan harus 

ditangani secara hati-hati. Setiap tindakan pada sub elemen tertentu akan berdampak pada sub 

elemen lain dan umpan balik memperbesar dampak.  Sedangkan satu sub elemen pada 

kuadran II yaitu Perbedaan visi/pemahaman tentang BUMDes  merupakan sub elemen yang 

tidak bebas, artinya yang sangat dipengaruhi oleh sub elemen lain.  

Program/Aktivitas Berpengaruh untuk Perubahan 

Berikut adalah RM final untuk analisis aktivitas atau program berpengaruh dalam 

mengembangkan BUMDes Gerbang Nusantara di Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi 

Kab.Tanjabbar. Pada Tabel 14 ini dapat dilihat daya dorong/driving power maupun daya 

ketergantungan/dependence power masing-masing sub elemen program untuk menggerakkan 

BUMDes. 

 

Tabel  14 Reachibility Matrix final aktivitas yang berpengaruh untuk perubahan pada 

BUMDes Gerbang Nusantra Desa Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi Kab. 

Tanjabbar 

DM / Responden : Asbar Nofendra, Jonnedi, 

Marsono, Nurwidahayati, Sujarwo, Suyana 
  1 2 3 4 5 6 7 DP R 

Deskripsi Sub Elemen  (i-j)                     

Rekruitmen pengurus BUMDes dan pengesahannya                                                         1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

Sosialisasi fungsi dan manfaaat BUMDes                                                               2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

Kerjasama dengan perusahaan/pemodal                                                                  3 0 0 1 1 1 1 1 5 2 

Pelatihan akuntansi/pengelolaan keuangan BUMDes                                                      4 0 0 1 1 1 1 1 5 2 

Pelatihan kewirausahaan/ketrampilan                                                                  5 0 0 1 1 1 1 1 5 2 

Promosi usaha                                                                                        6 0 0 0 0 0 1 1 2 3 

Penguatan pembinaan oleh instansi pemerintah                                                         7 0 0 0 0 0 0 1 1 4 

DP : Driver Power   D : Dependence   L : Level  R : Ranking 

D 2 2 5 5 5 6 7     

L 4 4 3 3 3 2 1     
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Dari Tabel 14 dapat dilihat sub elemen program/aktivitas berpengaruh terhadap 

perubahan yang memiliki DP tertinggi yaitu Rekruitmen pengurus BUMDes dan 

pengesahannya serta Sosialisasi fungsi dan manfaaat BUMDes                                                           

(DP=7), yang kemudian diikuti oleh sub elemen Kerjasama dengan perusahaan/pemodal, 

Pelatihan akuntansi/pengelolaan keuangan BUMDes, dan Pelatihan 

kewirausahaan/ketrampilan (DP=5). Sedangkan sub elemen yang memiliki 

dependency/ketergantungan tertinggi (D=7) adalah Penguatan pembinaan oleh instansi 

pemerintah. 

Pada Gambar 31 Diagram Model Struktur dapat dilihat peringkat atau level masing-

masing sub elemen dimana pada level 4 terdapat dua sub elemen yang paling berpengaruh 

(Rekruitmen pengurus BUMDes dan pengesahannya dan Sosialisasi fungsi dan manfaaat 

BUMDes) sedangkan pada level 3 juga terdapat tiga sub elemen (Kerjasama dengan 

perusahaan/pemodal, Pelatihan akuntansi/pengelolaan keuangan BUMDes, dan Pelatihan 

kewirausahaan/ketrampilan), dan pada level 2 terdapat satu sub elemen yaitu Promosi usaha. 

Terakhir, satu sub elemen yang paling terbatas pengaruhnya yaitu Penguatan pembinaan oleh 

instansi pemerintah berada di level 1. 

 

Gambar 31  Diagram Model Struktur untuk Aktivitas yang Berpengaruh  
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Pada diagram MICMAC, ke-7 sub elemen program ini didistribusikan pada tiga kuadran 

(kuadran II, III dan IV). Sub elemen pada kuadran II merupakan sub elemen yang tidak bebas 

dan sangat dipengaruhi oleh sub elemen lain, yaitu Penguatan pembinaan oleh instansi 

pemerintah dan Promosi usaha. 

Sub elemen pada kuadran III dikategorikan sebagai sub elemen yang tidak stabil, 

intervensi terhadap salah satu sub elemennya akan menyebabkan sub elemen lainnya 

terpengaruh. Terdapat 3 sub elemen di kuadran III ini yaitu Kerjasama dengan 

perusahaan/pemodal, Pelatihan akuntansi/pengelolaan keuangan BUMDes, dan Pelatihan 

kewirausahaan/ketrampilan. Sedangkan pada kuadran IV terdapat 2 sub elemen yang sifatnya 

dominan yaitu Rekruitmen pengurus BUMDes dan pengesahannya serta Sosialisasi fungsi 

dan manfaaat BUMDes. Ke-2 sub elemen program ini disarankan untuk dilakukan lebih dulu 

sebelum melakukan program-program lainnya. 

 

Gambar 32 Matriks Driver Power-Dependence Program/ aktivitas dibutuhkan untuk 

perubahan pada BUMDes Gerbang Nusantara Desa Dataran Kempas 

Kec.Tebing Tinggi Kab. Tanjabbar 

 

4.3. Hasil dan Pembahasan 

Ketiga BUMDes yang menjadi objek penelitian ini memiliki latar belakang usaha 

yang berbeda. BUMDus Maju Jaya Dusun Lubuk Beringin Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo 



 

 

“Model Pengembangan BUMDes Guna Meningkatkan Inovasi Dan Kemandirian  

Masyarakat Di Provinsi Jambi”. 
79 

bergerak dalam bidang usaha pengelolaan wisata alam. Dusun Lubuk Beringin berada di 

kawasan hutan lindung Bukit Panjang Rantau Bayur yang berjarak sekitar 50 Km dari Muara 

Bungo, dengan jumlah penduduk sekitar 331 jiwa (80 keluarga). Hutan Desa di dusun tersebut 

mencakup wilayah seluas 2.356 hektar yang merupakan hutan negara yang dikelola 

masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendampingan yang 

dilakukan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI, pengakuan terhadap hutan desa 

tersebut diberikan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.109/Menhut-

II/2009 (Antaranews.Com, tanpa tahun).  

Hutan Dusun Lubuk Beringin merupakan yang pertama di Indonesia. Masyarakat 

sekitar diminta untuk menjaga hutan lindung, hutan karet, dan lubuk larangan sebagai sumber 

daya alam desa. Hutan ini merupakan daerah tangkapan air DAS Batang Buat dan Batang 

Senamat yang cukup lama dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air sawah, air minum, 

dan tempat pemijahan ikan. Mata pencarian utama masyarakat adalah bertani karet dan padi. 

Menurut regulasi, hak pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan konservasi yang belum 

dibebani hak, yang kawasannya berada di wilayah administratif desa diberikan selama 

minimal 35 tahun, namun dapat diperpanjang kembali (Antaranews.Com, tanpa tahun). 

BUMDes Karya Dermawan Desa Dusun Dalam berada di Kecamatan Siulak 

Kabupaten Kerinci. BUMDes ini bergerak di bidang jasa pengolahan padi (Rice Mill), 

pembuatan alat pertanian dan terali besi, pengelolaan areal bermain anak (kolam renang 

sederhana) dan pengolahan kue/panganan dengan memanfaatkan sumber daya lokal. 

Sedangkan BUMDes Gerbang Nusantara Desa Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi Kab. 

Tanjabbar menekuni bidang usaha pengolahan pupuk kompos dengan memanfaatkan limbah 

ternak dan pelepah sawit. Cikal bakal BUMDes ini adalah sebuah kelompok tani bernama 

Mekar Jaya. Pupuk yang dihasilkan merupakan hasil pengolahan bahan mentah yang banyak 

ditemukan di kawasan desa tersebut yaitu tongkos sawit, kotoran sapi, abu limbah sawit, 

limbah hijau sawit dan mikroba EM4. Saat ini mereka telah memiliki 58 ekor sapi dan 

memperkerjakan 55 tenaga kerja lokal untuk pengolahan pupuk kompos. Dengan 

berkembangnya usaha BUMDes ini dibutuhkan lebih banyak kotoran sapi sehingga ini 

menjadi pasar baru kotoran ternak bagi pemilik ternak yang ada di desa tersebut. 

Hasil analisis ISM menunjukkan narasumber di tiga lokasi sepakat bahwa Kepala 

Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan aktor penting untuk menggerakkan 
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BUMDes, bersama-sama dengan Ketua atau Direktur BUMDes itu sendiri. Bahkan di 

BUMDes Karya Dermawan Desa Dusun Dalam Kec. Siulak Kab. Kerinci, Direktur BUMDes 

kurang berpengaruh dibanding Kepala desa dan BPD itu sendiri. Para narasumber juga 

berpandangan bahwa pihak luar seperti LSM perannya kecil terhadap perkembangan 

BUMDes, termasuk juga dalam kategori ini lembaga/instansi pemerintah yang memiliki 

hubungan kerja dengan BUMDes. 

Peran Kepala Desa yang sentral saat ini sebagai inisiator, pembina sekaligus pengawas 

pergerakan roda BUMDes terkesan berlebihan, hal ini jika mengacu kepada Pasal 11 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 dimana peran Kepala Desa seharusnya hanya sebagai 

pembina. Peran Ketua BUMDes sebagai pelaksana operasional terkesan lemah disebabkan 

oleh dua hal: (1) perannya telah diambil alih oleh Kepala Desa sehingga dirinya hanya 

berfungsi sebagai tukang stempel/cap terhadap semua kebijakan/langkah operasional 

BUMDes dan/atau (2) Kualitas sumber daya Ketua/Direktur  BUMDes (serta pelaksana 

operasional lainnya) yang masih kurang kuat ditinjau dari sisi tingkat pendidikan formal 

maupun pengalaman kerja (termasuk usia) sehingga menjadi kurang percaya diri dan tidak 

berani mengambil inisiatif guna pengembangan BUMDes. Tidak seperti Kepala Desa yang 

secara ex officio jadi Pembina (Pasal 11), pelaksana operasional BUMDes menurut regulasi 

ini (Pasal 14) seharusnya seseorang yang memenuhi syarat-syarat: (a) masyarakat Desa yang 

mempunyai jiwa wirausaha; (b) berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) 

tahun; (c) berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; 

dan (d) pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat. Dari 

pengamatan di lapangan diketahui bahwa Ketua BUMDes adalah orang-nya Kepala Desa, 

yang dipromosikan oleh dan patuh atas instruksi Kepala Desa yang kemudian disetujui 

pengangkatannya melalui musyawarah desa. Ketergantungan yang tinggi kepada Kepala Desa 

ini kemungkinan menyebabkan Ketua BUMDes kurang berinisiatif. 

Dari sisi kendala terlihat adanya persamaan dimana umumnya ketiga BUMDes ini 

menghadapi masalah kualitas SDM sebagai kendala yang paling besar atau berpengaruh 

dengan  merujuk kepada kualitas SDM pengelola baik dari segi manejerial BUMDes ataupun 

kepemimpinan. Modal BUMDes saat ini umumnya berasal dari APBDesa. Mereka mulai 

membangun kerjasama dengan pihak lain seperti perbankan, perusahaan swasta dan 

perguruan tinggi namun baru sebatas pelatihan/peningkatan keahlian pengurus dan 
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masyarakat serta pemasaran.  

Penyertaan modal pihak ketiga belum ada, namun hal ini menurut pandangan 

narasumber bukan masalah terbesar (seperti dapat dilihat pada Gambar 9 dimana kendala 

penyertaan modal pihak ketiga berada di level 2 atau tidak sepenting kendala-kendala yang 

berada di level 4 dan 3. Menurut mereka peningkatan SDM pengurus dan keterampilan usaha 

masyarakat desa lebih penting untuk dibenahi terlebih dahulu. Penyertaan modal dari 

masyarakat juga belum terlihat, kemungkinan disebabkan masyarakat belum yakin BUMDes 

bisa memberi keuntungan melalui modal yang mereka tanam dan/atau ekonomi masyarakat 

yang tdak cukup memadai untuk melakukan investasi. Menurut Hutabarat dan Pandin (2014), 

usaha kecil dan menengah di Indonesia menghadapi dua masalah utama, finansial dan non 

finansial (manajemen organisasi), antara lain : ketidakseimbangan antara dana yang tersedia 

dan yang bisa diakses. Selain itu, tidak ada pendekatan sistematis pendanaan, biaya transaksi 

tinggi, kompleksitas prosedur kredit memerlukan banyak waktu namun nilai pinjaman yang 

disalurkan ternyata kecil, kurang akses terhadap sumber pendanaan resmi, transaksi biaya 

tinggi untuk investasi dan modal kerja tinggi, dan banyak usaha tersebut belum bankable. 

Soliditas diantara Pembina, pelaksana operasional serta pengawas BUMDes terlihat 

bervariasi diantara BUMDes yang diteliti (kurang solid hingga cukup baik). Kondisi di 

BUMDes Maju Jaya Dusun Lubuk Beringin dan BUMDes Gerbang Nusantara Desa Dataran 

Kempas kurang baik karena berdasarkan wawancara dengan narasumber terungkap keluhan 

sebagai berikut: (1) peran kades yang terlalu dominan dan tidak transparan; (2) laporan 

keuangan BUMDes yang tidak jelas; (3) penujukan Ketua BUMDes secara semi paksa karena 

hanya dirinya yang memiliki NPWP dan merasa segan untuk menolak; dan (4) pelaksana 

operasional BUMDes maupun unsur masyarakat lainnya (Karang Taruna ataupun Tokoh 

Mayarakat/Adat) belum paham visi/tujuan pembentukan BUMDes. Khusus untuk BUMDes 

Gerbang Nusantara Desa Dataran Kempas belum ada pengukuhan pengurus BUMDes. 

Dari sisi program atau aktivitas yang berpengaruh terhadap perubahan, narasumber 

umumnya berpendapat bahwa program-program yang terkait dengan SDM serta peningkatan 

kualitasnya lebih penting dibanding program lainnya. Hal ini terlihat dari program-program 

yang mereka pilih sebagai berpengaruh besar terhadap perubahan seperti rekruitmen 

pengelola BUMDes, pelatihan pemasaran, pelatihan SDM/kepemimpinan, pelatihan 

adminstrasi/akuntansi dan pelatihan kewirausahaan. Menurut Purnamasari et al. (2016), 
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kekurangan sumber daya manusia yang mampu menjalankan manajemen dan pengelolaan 

keuangan, serta kurangnya informasi tentang pembentukan BUMDesa merupakan masalah 

yang juga ditemukan berdasarkan penelitiannya di Desa Warungbambu, Kecamatan 

Karawang Timur, Kabupaten Karawang. 

Melihat kepada jenis usaha yang dikelola oleh ketiga BUMDes ini sangat potensial 

untuk berkembang karena telah memenuhi ketentuan jenis bisnis BUMDes (Pasal 22 ayat (1)) 

dimana dikatakan “BUMDesa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang 

(trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan 

pada skala pasar yang lebih luas”. Pasar untuk BUMDes Maju Jaya Dusun Lubuk Beringin 

adalah wisatawan lokal yang cukup banyak dan internasional (yang ini baru dalam tahap 

pengenalan) apalagi diketahui untuk wilayah Kabupaten Bungo sangat kurang daerah 

kunjungan wisata yang terbina dengan baik dengan kualitas alam yang memadai sebagai 

objek tourisme. Menurut Sesotyaningtyas dan Manaf (2015), pengembangan pariwisata akan 

berkelanjutan jika pembangunan terdiri dari tiga aspek penting: lingkungan, sosial, dan 

ekonomi. Berdasarkan hasil penelitiannya di Desa Kutoharjo, Kabupaten Kendal Jawa 

Tengah, mereka menyarankan agar warga desa didorong menjaga lingkungannya tetap rapi 

dengan merawat organik dan anorganik limbah karena desa wisata sangat melekat dengan 

citra bersih dan rapi. Mirip dengan kondisi di Desa Lubuk Beringin yang kurang bersih,  di 

sini juga ditemukan minimnya fasilitas pembuangan dan pengelolaan sampah, seperti kantong 

sampah, tempat sampah, dan gerobak sampah. Penduduk desa kurang memiliki pengetahuan 

dan pengertian menjaga lingkungannya tetap berkelanjutan. 

Menurut Zhang (2012), pembangunan desa wisata mampu memberikan banyak 

manfaat  termasuk: (1) meningkatkan ekonomi kolektif pedesaan; (2) mempercantik 

penampilan pedesaan; (3) memperkuat pembangunan peradaban pedesaan; (4) meningkatkan 

pendapatan masyarakat; (5) perubahan pada masyarakat kegiatan mata pencarian tradisional 

dan gaya hidup; dan (6) mengurangi kesenjangan perkotaan-pedesaan dan membangun 

harmonis masyarakat. Pendirian desa wisata ini harus memberi kesempatan bagi masyarakat 

untuk memperbaiki diri, rumah dan lingkungannya. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan 

untuk mengelola sebuah Desa Wisata. Agar mau berpartisipasi, anggota masyarakat harus 

diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat ini merupakan kunci utama kesejahteraan 

masyarakat dan pariwisata berkelanjutan (Sutawa, 2012). 
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Demikian juga dengan BUMDes Gerbang Nusantara Desa Dataran Kempas yang 

produksi pupuk komposnya diserap semuanya oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri 

(HTI) PT. WKS bahkan masih terdapat peluang pasar yang potensial atau permintaan pupuk 

yang belum dapat dipenuhi. Sedangkan BUMDesKarya Dermawan Desa Dusun Dalam saat 

ini mengelola sebuah bangunan dengan peralatan penggilingan padi (Rice Mill) yang sangat 

berprospek berkembang karena sangat dbutuhkan jasanya oleh masyarakat sekitarnya yang 

umumnya bekerja sebagai petani padi. Selain itu terdapat unit usaha lain yaitu bengkel terali 

dan kolam pemandian anak-anak yang juga dibutuhkan oleh masyarakat sekitar dan 

merupakan peluang penyerapan tenaga kerja pemuda di desa tersebut. Hal ini senada dengan 

penelitian Hutabarat dan Pandin (2014) yang mengatakan banyak sumber daya di desa yang 

dapat dikomersialkan namun masalahnya terletak pada terbatasnya sumber daya manusia dan 

finasial. 

Berkembangnya sebuah organisasi menurut Zahra dan George (2002) sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan atau kapasitas absorpsi-nya. Kapasitas Penyerapan (Absorptive 

Capacity) adalah kemampuan perusahaan untuk mengenali nilai informasi eksternal baru, 

mengasimilasikannya dan menerapkannya untuk tujuan. Kapasitas absorptif sebagai kapasitas 

dinamis yang tertanam dalam rutinitas dan proses perusahaan, yang mendorong perubahan 

dan evolusi organisasi.  Kapasitas penyerapan yang mapan memiliki empat dimensi, yang 

dikelompokkan dalam dua kategori utama: kapasitas potensial (perolehan pengetahuan dan 

asimilasi) dan kapasitas kesadaran (transformasi dan eksploitasi pengetahuan). Dengan 

menggunakan konsep di atas, Zahra dan George (2002) mengembangkan model perluasan 

kapasitas penyerapan, yang menyoroti determinan baru dan hasil baru terkait pengembangan 

daya saing perusahaan. Mereka mempertahankan bahwa pengetahuan sebelumnya, yang 

setara dengan pengalaman perusahaan, penting untuk mengembangkan kapasitas penyerapan, 

tetapi mereka menekankan faktor lain, seperti sumber pengetahuan internal dan pengetahuan 

eksternal secara setara. 

BUMDes menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 adalah 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, jasa pelayanan, dan usaha 

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sebagai model baru bisnis di 

pedesaan, pengembangan BUMDes sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya 
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membutuhkan keterampilan dan ketajaman intuisi bisnis pengelolanya. Kedua kemampuan 

tersebut tidak lahir begitu saja namun harus dipelajari dan diasah. Menurut Ausrød et al. 

(2017), model bisnis harus menyesuaikan dan membentuk konteks dimana mereka berada. 

Bentuk usaha baru dapat merancang model bisnis yang sifatnya bottom up sekaligus 

beradaptasi dan membentuk konteks dimana usaha tersebut beroperasi. Model bisnis bukan 

semata-mata sebagai tujuan itu sendiri namun juga bisa berfungsi sebagai alat. Dengan 

demikian, pengelola mungkin belum memilih model bisnis yang terbaik pada awalnya tapi 

model bisnis sementara ini dapat dikerahkan untuk memantapkan perusahaan maupun 

ekosistemnya. Karena didesain khusus model bisnis interim dapat memfasilitasi pembentukan 

ekosistem bisnis, selanjutnya mereka dapat digunakan untuk mendapatkan lebih banyak 

pengetahuan tentang kondisi tertentu. 

 

4.4. Model Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes di Provinsi Jambi 

Sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa BUMDes merupakan model 

bisnis baru di pedesaan. Sebagai suatu unit bisnis, BUMDes mesti dikelola sebagai unit bisnis 

yang otonom, dikelola secara profesional oleh sumberdaya manusia yang kompeten dengan 

prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan demoktratis. Sebagai suatu unit bisnis, 

BUMDes mesti dikelola oleh personal-personal yang memiliki jiwa bisnis (mindset) layaknya 

suatu perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan (profit). Seyogyanya BUMDes 

tidak dikelola dengan jiwa yang lebih mengarah kepada unit usaha yang bersifat sosial karena 

organisasi yang bersifat sosial ini relatif sarat dengan intervensi dan pertimbangan relasi 

individu. 

Secara implisit, pendirian BUMDes bermuara kepada kemandirian masyarakat seperti 

yang tercantum dalam pasal  3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, seperti kemandirian dalam 

meningkatkan perekonomian desa dan mengelola potensi ekonomi desa. Namun demikian, 

kemandirian seperti yang dicita-citakan oleh Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tersebut 

belum dapat terwujud karena berbagai persoalan yang dihadapi oleh BUMDes seperti masalah 

sumberdaya manusia dan kemampuan manajerial pengelola BUMDes, masalah legitimasi 

pengelola BUMDes, penentuan cabang usaha BUMDes serta perbedaan persepsi perangkat 

pemerintah desa tentang BUMDes. 



 

 

“Model Pengembangan BUMDes Guna Meningkatkan Inovasi Dan Kemandirian  

Masyarakat Di Provinsi Jambi”. 
85 

Uraian pada bagian terdahulu, menegaskan bawah perkembangan dan perjalanan 

ketiga BUMDes yang diamati secara mendalam telah memberikan informasi tentang berbagai 

aktor yang terlibat, masalah-masalah yang dihadapi maupun aktivitas yang dibutuhkan agar 

BUMDes menjadi lebih maju. Di dalam Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes 

dijelaskan bahwa terkait dasar pembentukannya BUMDes, semestinya paling lambat 1 (satu 

tahun sejak turunnya Permendagri tersebut, Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Peraturan 

Daerah tentang pedoman dan tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDes, karena Peraturan 

Desa yang akan dibuat oleh Pemerintah Desa haruslah berpedoman kepada Perda dan 

Permendagri. Sementara itu dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan 

dan Pengelolaan, dan Pembubaran  Badan usaha Milik Desa, tidak secara tegas 

mengeksplisitkan perlunya payung hukum Perda yang menaungi pendirian BUMDes. Di 

dalam Pasal 4, ayat 1 dijelaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan 

peraturan Desa tentang BUMDes. Kondisi Pasal 4, ayat 1 ini menjadi kontra produktif bagi 

sebagian besar Pemerintah Desa karena menurut kebiasan yang berlaku, Peraturan Desa 

mestilah dinaungi oleh payung hukum seperti Peraturan Daerah.  

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 

Pembubaran  Badan usaha Milik Desa, kelihatannya mengakui bahwa Musyawarah Desa 

merupakan aktivitas demokratis tertinggi di desa yang pelaksanaannya benar-benar ideal. 

Keputusan tertinggi, ide-ide pembangunan serta segala sesuatu yang diperlukan di desa, 

seolah-olah selesai oleh adanya aktivitas Musyawarah Desa. Sementara realitas di lapangan 

ditemukan banyak persoalan terkait dengan proses Musyawarah Desa yang dianggap sebagai 

aktivitas yang paling demokratis.  

Meskipun Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah 

Desa telah tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, akan tetapi realitas di lapangan 

menunjukkan bahwa relatif lemahnya dampingan dari Pemerintah Daerah yang secara teknis 

dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, persoalan dominasi elit lokal 

dalam proses musyawarah dan dalam proses pengambilan keputusan, persoalan adanya 

kelompok yang dianggap sebagai kelompok tandingan karena kelompok ini kalah dalam 

pemilihan kepala desa, sehingga kelompok ini tidak turut serta dalam Musyawarah Desa, 
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belum tersosialisasinya BUMDes kepada seluruh lapisan masyarakat, menyebabkan proses 

Musyawarah Desa dapat menghasilkan keputusan yang tidak akomodatif terhadap semua 

pihak berkepentingan di desa. Oleh karena itu, kehadiran, pengawasan dan asistensi dari 

SKPD terkait (Biro Pemdes) sangat diperlukan untuk menjaga demokratisasi proses 

musyawarah desa yang dilakukan. 

Terkait dengan tata kelola pemerintah desa, terlihat bahwa secara umum kapasitas 

aparat pemerintah desa relatif masih lemah. Soeprapto (2010), kapasitas adalah kapasitas 

dapat diartikan sebagai kemampuan individu dan organisasi atau unit-unit organisasi untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Meskipun 

di dalam Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, tugas pokok pemerintah 

desa berikut kewenangan telah tertuang secara jelas, akan tetapi dalam praktek, pelaksanaan 

tugas berikut berbagai macam kewenangan tersebut juga relatif lemah. Pemberdayaan 

masyarakat desa yang merupakan tugas dari kepala desa, agar masyarakat desa menjadi 

mandiri belum terlaksana secara optimal, sumber-sumber pendapatan desa belum tergali 

secara baik, rangkap jabatan perangkat desa dengan pelaksana teknis juga ditemukan di 

lapangan, bahkan juga ditemukan pengelolaan keuangan desa yang kurang transparan akan 

tetapi tidak ada inisiatif atau mekanisme lokal untuk menginisiasi jalan keluar dari persoalan 

yang dialami oleh desa. Penelitian Jaitun (2013), menunjukkan bahwa tidak ada yang 

memberikan sanksi kepada perangkat pemerintahan desa terhadap kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan baik berupa teguran lisan ataupun pemotongan gaji berkala karena masih kentalnya 

hubungan kekeluargaan diantara perangkat pemerintah desa. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pemegang kendali Musyawarah Desa 

juga relatif belum berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat desa belum terealisasi secara optimal, fungsi mengawasi kinerja Kepala 

Desa juga belum berjalan dengan baik. Bahkan di beberapa tempat masih terdapat perbedaan 

persepsi antara Kepala Desa dan BPD yang pada akhirnya bermuara kepada adanya konflik, 

seperti yang dikemukakan oleh Didit Shela N D (2013), bahwa antara BPD dengan Kepala 

Desa tidak terlihat kerjasama, komunikasi dan koordinasi yang baik dalam menjalankan 

pemerintahan. 

Selain tata kelola pemerintah desa yang relatif lemah, kemampuan manajerial 

pengelola BUMDes juga terllihat relatif lemah. Kemampuan manajerial merupakan 
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kemampuan untuk mengatur, mengkordinasikan dan menggerakkan para staf ke arah 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sebagaimana ditemukan di dalam studi, ada 

BUMDes yang hanya tergantung kepada satu figur, tidak mempunyai staf untuk 

mendelegasikan wewenang, dan karenanya BUMDes ini secara manajerial sangat lemah. 

Selain itu juga ada pimpinan BUMDes yang kelihatan belum mempunyai visi ke depan, 

sehingga sangat sulit untuk mendapatkan penjelasan terkait cita-cita BUMDes yang 

dikelolanya. Apalagi jika dikaitkan dengan tujuan pendirian BUMDes seperti meningkatkan 

perekonomian desa, membuka lapangan kerja, secara relatif BUMDes masih belum dapat 

merelaisasikannya. Penelitian Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo ( 

2013), juga membuktikan bahwa BUMDes dengan target sebagai lembaga untuk penguatan 

ekonomi desa, belum dapat berkontribusi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan 

perekonomian desa. 

Disadari sepenuhnya bahwa kemampuan manajerial tersebut memang tidak begitu saja 

muncul. Kemampuan ini lahir dari suatu proses panjang yang terjadi secara perlahan melalui 

proses pengamatan dan belajar. Pengelola BUMdes merupakan personal-personal yang 

ditunjuk untuk mengelola bisnis yang seyogyanya dijalankan secara profesional. Sekecil 

apapun unit bisnis dari BUMdes yang dijalankan diperlukan kemampuan manajerial yang 

berkenaan dengan manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen distribusi dan 

manajemen finansial.  

Manajemen produksi menyangkut bagaimana proses produksi bisa berlangsung 

dengan baik sehingga mampu menghasilkan produk atau layananyang diminati oleh 

konsumen. Manajemen pemasaran menyangkut segala bentuk perencanaan, bentuk, target 

pasar serta tujuan dan hasil dari sebuah proses pemasaran. Manajemen distribusi merupakan 

manajemen yang mendukung menajemen pemasaran. Meskipun manajemen pemasaran 

berjalan baik, akan tetapi tanpa didukung  oleh manajemen distribusi yang baik maka aktivitas 

usaha juga akan terganggu. Manajemen finansial dalam sebuah unit bisnis menyangkut 

transparansi dan pengelolaan sirkulasi keuangan. Pengamatan lapangan menunjukkan 

kemampuan pengelola BUMDes terkait dengan kemampuan manajemen di atas relatif lemah. 

Oleh karena itu agar BUMDes dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya aktivitas 

peningkatan kapasitas manajerial pengelola BUMDes. 

Dalam mengelola BUMdes, pengelola semestinya harus mempunyai sikap mental 
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wirausaha yang baik. Menurut Indarti & Kristiansen (2003), intensi wirausaha seseorang 

terbentuk melalui tiga tahap yaitu motivasi (motivation), kepercayaan diri (belief) serta 

ketrampilan dan kompetensi (Skill & Competence). Setiap individu mempunyai keinginan 

(motivasi) untuk sukses. Individu yang memiliki need for achievement yang tinggi akan 

mempunyai usaha yang lebih untuk mewujudkan apa yang diinginkannya. Kebutuhan akan 

pencapaian membentuk kepercayaan diri (belief) dan pengendalian diri yang tinggi (locus of 

control). Pengendalian diri yang tinggi terhadap lingkungan memberikan individu keberanian 

dalam mengambil keputusan dan risiko yang ada. Dengan demikian pengelola BUMDes 

semestinya mendapatkan pelatihan kewirausahaan yang terkait dengan motivasi, kepercayaan 

diri, keterampilan dan kompetensi, sehingga pengelola BUMDes mempunyai keberanian 

mengambil keputusan dan keberanian menanggung resio yang rasional. 

Proses munculnya wirausaha merupakan proses simultan dari situasi internal individu 

dengan kondisi ekternal seperti masyarakat, dunia pendidikan dan pemerintah. Ditengarai 

oleh Qurnain, (2015) wirausaha muda di negara kita sangat minim karena banyak faktor yang 

kurang mendukung meliputi Rumah tanggga (Orang tua), Masyarakat, Dunia Pendidikan dan 

Pemerintah. Dengan demikian dapat di lihat bahwa dalam kondisi personil-personil pengelola 

BUMDes saat ini, maka peran pemerintah dalam upaya memunculkan wirausaha pengelola 

BUMDes merupakan peran yang sangat penting. Hal senada juga ditegaskan oleh Pujiastuti 

(2013) bahwa wirausaha yang sukses tidak hanya memiliki ketrampilan teknis, pengetahuan 

tentang pemasaran akan tetapi juga memerlukan jiwa kewirausahaan. Dengan jiwa 

kewirausahaan maka ketakutan akan resiko, tantangan dan hambatan akan bisa diatasi, dan 

mempunyai motivasi untuk menghasilkan yang terbaik. Selain itu pengusaha juga harus 

memiliki kemampuan dalam berkomunikasi sehingga bisa menjalin hubungan dengan 

konsumen, kelompok lain maupun pemerintah. 

Berdasarkan uraian di atas, model pengembangan BUMDes guna meningkatkan 

inovasi dan kemandirian masyarakat seyogyanya mengikuti alur berikut: 
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Gambar 33 Model Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes Di Provinsi Jambi 

Payung Hukum 

(Perda/PerBup) 

Pelembagaan BUMDes 

Di Desa 

Sosialisasi BUMDes 

Musyawarah Desa 

Pengawasan/Asistensi 

SKPD terkait 

Keputusan Pendirian  

BUMDes 

Pembentukan Tim 

PendirianBUMDes 

Kesepakatan Tim  

Persiapan 

PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BUMDes 

REKRUITMEN PENGELOLA BUMDes 

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG  

PENGELOLA BUMDes 

BUMDes 

PENGEMBANGAN 
DAN PENGUATAN 

KELEMBAGAAN 

PENGUATAN KAPASITAS 

(CAPASITAS BUILDING) 

PENGUATAN 

PASAR 

 

KEBERLANJUTAN 

 



 

 

“Model Pengembangan BUMDes Guna Meningkatkan Inovasi Dan Kemandirian  

Masyarakat Di Provinsi Jambi”. 
90 

Secara rinci, gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Payung Hukum 

Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan suatu Peraturan Daerah tentang BUMDes 

didaerah. Pada dasarnya pemerintah daerah berwenang dan bertanggungjawab atas 

penyediaan pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, diperlukan 

sebuah peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes 

yang akan melegitimasi kedudukan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan atas 

pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Sehingga pengaturan mengenai BUMDes tidak 

terputus dan terdapat sinkronisasi antara pengaturan di pusat dengan pengaturan di daerah. 

Perda ini juga dapat memberi kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku 

kepentingan BUMDes dalam menyelenggarakan usaha bersama masyarakat ini. Dengan 

demikian upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan segala potensi masyarakat desa 

dalam bidang perekonomian dapat terlihat dengan jelas. Dengan peraturan daerah akan 

memberikan pedoman tata cara pemerintah dan masyarakat desa membentuk dan mengelola 

suatu badan usaha bersama yang dapat mendukung keuangan desa. Perda ini juga diharapkan 

dapat memberi sandaran hukum bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan BUMDes. 

b. Sosialisasi BUMDes 

Inisiasi sosialisasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD maupun Kader 

Pembangunan Desa. Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat desa dan kelembagaan 

desa memahami tentang BUMDes, tujuan pendirian BUMDes, manfaat pendirian BUMDes. 

Substansi sosialisasi selanjutnya menjadi rekomendasi pada pelaksanaan musyawarah desa. 

Sosialisasi sebaiknya juga dihadiri oleh SKPD terkait untuk menjamin bahwa stakeholder 

desa mendapatkan penjelasan yang memadai tentang pendirian BUMDes, pengurusan dan 

pengelolaan BUMDes, pembinaan dan pengawasan BUMDes. 

c. Musyawarah Desa 

Musyawarah Desa, dilakukan dalam rangka membangun kesepakan antar masyarakat 

desa dan pemerintah desa untuk pendirian BUMDes. Jika kesepakatan dapat dicapai, maka 

Musyawarah Desa dapat memutuskan menetapkan suatu Tim Persiapan BUMDes untuk 

melakukan kajian awal mengenali potensi desa serta jenis usaha, anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga (AD/ART) BUMDes. 

Secara lebih rinci Tim Persiapan BUMDes akan mengkaji: 

a. menemukan potensi Desa yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan usaha/bisnis 
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serta mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luar Desa. 

b. merumuskan bersama dengan warga Desa untuk menentukan rancangan alternatif 

tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan 

hukum (PT dan LKM) maupun tidak berbadan hukum. 

c. rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang merinci struktur 

organisasi pengelola BUMDes berikut komponen-komponen dalam struktur berikut 

tugas dan kewenangan masing-masing (sebaiknya terpisah dari struktur pemerintah desa 

namun tetap dalam kordinasi pemerintah desa),  sumber-sumber permodalan BUMDes, 

rancangan alokasi hasil usaha BUMDes, serta kordinasi dan pembinaan terhadap 

BUMDes. 

d. Organisasi pengelola BUMDes termasuk didalamnya struktur organisasi disesuaikan 

dengan potensi desa yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus 

tercakup di dalam organisasi tersebut dan akan menjadi pembahasan dalam musyawarah 

desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesminimal terdiri dari 

Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas. Selain susunan kepengurusan 

BUMDes, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing bagian harus 

tertuang dengan jelas. 

d. Pembuatan dan Pengesahan PerDes Pendirian BUMDes 

e. Rekruitmen Pengelola BUMDes 

Meskipun Perdes BUMDes telah disahkan oleh pemerintah desa, BUMDes belum dapat 

berjalan karena personil yang mengelola BUMDes belum ada. Telah dijelaskan pada bagian 

terdahulu bahwa pengelola BUMDes merupakan ujung tombak yang akan menjalankan bisnis 

di desa, maka personil BUMDes seyogyanya adalah personil yang kompeten dan mempunyai 

kapasitas dalam menjalankan aktivitas BUMDes.  

Pengelola BUMDes harus direkruit secara baik, transparan dan demokratis. Sebaiknya 

diupayakan kompetisi yang sehat antara personil-personil yang kompeten dengan 

mengemukakan visi dan misi yang bersangkutan tentang BUMDes yang akan mereka pimpin. 

Selain itu pengelola BUMDes juga mesti mempunyai sikap mental wirausaha, agar BUMDes 

yang dikelola dapat berjalan dengan baik dan memang mampu meningkatkan perekonomian 

masyarakat desa. 

Rekruitmen pengelola BUMDes seyogyanya juga mengikutsertakan SKPD terkait, 

untuk menjamin demokratisasi proses rekruitmen dan pemilihan personil yang memang 
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mempunyai kecakapan dan kapasitas manajerial yang baik. Setelah personil pengelola 

ditentukan, maka proses selanjutnya adalah menetapkan Keputusan Kepala Desa terhadap 

personil-personil yang akan mengelola BUMDes. 

f. Penguatan Kapasitas Pengelola BUMDes 

Penguatan kapasitas pengelola BUMDes, haruslah menjadi tanggung jawab pemerintah 

desa dan SKPD terkait. Penguatan kapasitas manajerial pengelola BUMDes, seyogyanya 

menjadi perhatian utama karena lemahnya sumberdaya manusia di tingkat desa untuk 

menjalankan unit bisnis, sebagai lokomotif ekonomi bagi pemerintah desa dan masyarakat 

secara umum. 

g. Aktivitas BUMDes juga harus di dampingi dan dibina oleh SKPD terkait. BUMDes  

Tanggung jawab mendampingi BUMDes tidak mesti sepenuhnya diserahkan kepada 

pendamping desa, karena pendamping desa tidak punya power/kekuatan untuk memberikan 

saran ataupun alternatif solusi jika dalam perjalanannya BUMDes mengalami berbagai 

masalah. Seyogyanya pada tahap awal, dampingan dan pembinaan yang intensif dari SKPD 

terkait sangat diperlukan dan secara perlahan dapat dikurangi dengan semakin baiknya 

kapasitas manejerial dan sikap mental wirausaha dari pengelola BUMDes. 
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V. PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka pengelolaan BUMDes di Ketiga BUMDes/Desa 

tersebut secara umum sudah cukup baik, meskipun ada beberapa hal yang masih perlu 

dibenahi yaitu : 

(1) Ketiga BUMDes ini menghadapi masalah kualitas SDM sebagai kendala yang paling 

besar atau berpengaruh dengan merujuk kepada kualitas SDM pengelola baik dari segi 

manejerial BUMDes ataupun kepemimpinan. Modal BUMDes saat ini umumnya 

berasal dari APBDesa. Mereka mulai membangun kerjasama dengan pihak lain seperti 

perbankan, perusahaan swasta dan perguruan tinggi namun baru sebatas 

pelatihan/peningkatan keahlian pengurus dan masyarakat serta pemasaran.  

(2) Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan aktor penting untuk 

menggerakkan BUMDes, bersama-sama dengan Ketua atau Direktur BUMDes itu 

sendiri. 

(3) Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan suatu Peraturan Daerah (Perda) tentang 

BUMDes didaerah, Sosialisasi pendirian BUMDes, Rekrutmen Pengelolaan BUMDes, 

Penguatan Kapasitas SDM Pengelola BUMDes dan Pendampingan aktivitas BUMDes 

oleh SKPD terkait sebagai suatu rangkai model BUMDes. 

 

5.2. Rekomendasi Kebijakan 

(1) Pemerintah Kabupaten menetapkan Peraturan Daerah (PERDA)/Peraturan Bupati 

(Perbup) Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolan BUMDes sebagai Pedoman 

dalam pembentukan BUMDes dan payung hukum penguatan atas UU RINo. 6 Tahun 

2014 Tentang Desa dan Permendesa, PDTT RI No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, 

Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes dalam operasional di tingkat 

Kabupaten dan Desa. 

(2) Pembentukan Pilot Project BUMDes disetiap Kabupaten sebagai wadah pembinaan dan 

proses pembelajaran bagi desa-desa lain dalam pendirian  dan pengembangan BUMDes. 

(3) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan perlu direkrut Tenaga Ahli/Mentor sebagai 

SDM yang akan mendampingi dan membina dalam menjalankan operasional 

pengelolaan BUMDes. 
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(4) Dukungan dari berbagai pihak (stakeholder) terkait dengan usaha BUMDes dalam 

bentuk menyediakan bantuan teknis, pembinaan dan pendampingan (technical 

assistance and facilitation) secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas 

usaha. 

(5) Membangun pusat pemasaran khusus dan outlet untuk produk BUMDes. 

(6) Menyusun/menegakkan regulasi yang mewajibkan pasar modern untuk ikut 

memasarkan produk-produk BUMDes. 

(7) Menerapkan linkage strategy antara BUMDes penghasil bahan baku perantara dengan 

industri yang bergerak di sektor hilir. Dalam konsep ini BUMDes berfungsi sebagai 

penyedia input bagi industri pengolahan akhir. 

(8) Pemerintah desa bersama pengurus BUMDes, Masyarakat mengkaji secara 

komprehensif potensi desa untuk membuka ruang terciptanya unit-unit usaha baru yang 

memungkinkan terciptanya lapangan kerja dan terbuka bagi masyarakat desa. 

(9) Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes dan masyarakat mampu menginisiasi dan 

mendorong untuk menciptakan keunggulan kompetitif desa, sehingga tercipta one 

village one product,berdasarkan diferensiasi hasil produksi, biaya produksi rendah (low 

cost) dan respons pada perubahan dan inovasi. 
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