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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sejenis yang telah di lakukan sebelumnya dirasa penting 

sebagai tinjauan di dalama penelitian ini, diantara beberapa menelitian yang akan 

di jadikan dasar pinjakan peneliti, sebagai berikut : 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Mitra Jaya Mandiri” Desa 

Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang merupakan organisasi yang 

baru berdiri tahun 2016. Pembentukan BUMDes Mitra Jaya Mandiri (MJM) 

sebagai bentuk dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pendapat asli 

desa serta meningkatkan tarap hidup warga Desa Cinangka. Namun demikian 

tanpa pengelolaan yang baik dan dukungan pemerintah serta masyarakat harapan 

untuk menjadikan BUMdes sebagai lokomotip perekonomian desa dapat tidak 

terwujud. Pada sisi lain keberlangsungan BUMds MJM sebagai infant organisasi 

akan sangat ditentukan bagaimana BUMDes dapat melewati tahun-tahun pertama 

berdirinya BUMDes yang merupakan tahapan paling kritis dengan tingkat 

kegagalan tertinggi dalam siklus hidup organisasi. Fenomena ini disebut liability 

of newness, kegagalan yang tinggi bagi organisasi baru disebabkan belum ada 

struktur formal dalam proses menghasilkan nilai tambah serta adanya system 

prosedure kerja baku dan pasti. Melalui program pendampingan pengelolaan 
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BUMdes dengan menekankan pada profesionalisme dalam pengelolaan. 

Penyusunan perencanaan kerja sebagai acuan kerja dan didukung prosedure kerja 

yang terdokumentasi serta pembagian tugas, wewenang dan pelaporan menjadi 

kekuatan BUMdes MJM dalam menjamin keberlangsungan organisasi.28 

Arianingrum dan Satlita (2017), “tujuan penelitian mengetahui kapasitas 

BUMDes Tirta Mandiri dalam pengelolaan potensi wisata Desa Ponggok, 

Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

kapasitas BUMDes Tirta Mandiri berdasarkan elemen sumber daya manusia 

belum memiliki keahlian dan keterampilan yang cukup. Kapasitas BUMDes 

dalam penyediaan infrastruktur wisata belum memadai sedangkan kapasitas 

teknologi dan keuangan telah tercukupi. Gaya kepemimpinan di BUMDes Tirta 

Mandiri yakni participative management dan supportive relationship. Program 

dan proses manajemen di BUMDes Tirta Mandiri dimulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. BUMDes Tirta Mandiri 

melakukan hubungan kerjasama dengan masyarakat sekitar dan PT Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam pengelolaan potensi wisata Desa 

Ponggok29 

 

 
28 Zainur Hidayah, Skripsi : “Pendampingan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam 
Kaitannya Sebagai Infant Organisasi’. (Universitas Terbuka).  
29 Hennidar Pertiwi Arianingrum dan Lena Satlita. 2017. Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
dalam Pengelolaan Potensi Wisata Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Jurnal 
Universitas Negeri Yogyakarta, hal 331-340 
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2.1 Good Governance 

Good Governance adalah konsep untuk menjawab persoalan atas 

gagalnya negara dalam mengelola pemerintahan yang baik. Sebagai contoh, 

gagalnya negara dalam melakukan pelayanan bagi masyarakat, gagalnya negara 

dalam menegakkan hukum, gagalnya negara dalam mengelola perputaran 

ekonomi, serta kegagalan lainnya. Dari beberapa kegagalan yang dilakukan 

negara dapat menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakatnya. 

Untuk mengantisipasi rendahnya kesejahteraan masyarakat, maka konsep good 

governance diwacanakan, yaitu untuk meningkatkan tata-kelola pemerintahan 

yang baik, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cagin 

menyebutkan : 

“Konsep governance merujuk pada institusi, proses, dan tradisi yang menentukan   

bagaimana kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat, dan suara warga 

“didengar” (governance refers to the institutions, processes and traditions which 

define how powers is exercised, how decisions are made, and how citizens have 

their say)”. 30 

 

Good Governance yang dipaparkan oleh Cagin, memiliki kesamaan 

dengan yang dikemukakkan oleh UNDP, yaitu “governance sebagai the exercise 

of political, economic, administrative authority to manage a nation’s affair at all 

levels. Governance yang memiliki arti pelaksanaan atau penggunaan, yaitu 

pelaksanaan wewenang politik, administrasi dan ekonomi untuk mengelola 

persoalan dari tingkat nasional sampai ketingkatan paling bawah. 

 
30 Hennidar Pertiwi Arianingrum dan Lena Satlita. 2017. Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
dalam Pengelolaan Potensi Wisata Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Jurnal 
Universitas Negeri Yogyakarta, hal 331-340 
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Sedangkan, istilah Good Governance dipahami sebagai 

penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki tatakelola yang baik. Sehingga 

Good Governance merujuk kepada fakta, tindakan atau tingkahlaku pemerintah, 

mengendalikan atau mengarahkan masalah publik di suatu negara.31  

Menurut Kushandajani “untuk membangun Good Governance di suatu 

Daerah, setidaknya ada beberapa prinsip dasar yang harus dilaksanakan dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, yaitu: partisipasi, profesionalisme, 

akuntabilitas, transparasi, dan kepastiaan hukum”.32 

Dalam pelakasanaannya, Governance mencakup tiga pilar penting yang 

satu sama lain harus saling bersinergi, diantaranya: Negara (state), lembaga 

swadaya masyarakat (civil society organization), dan sektor swasta (private 

sector). Negara sebagai pengendali masalah publikn harus mampu menciptakan 

lingkungan politik serta menjamin kepastian hukum agar kondusif, lembaga 

swadaya masyarakat memiliki peran dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, 

termasuk juga mengajak individu maupun kelompok masyarakat untuk berperan 

aktif serta berpartisipasi dalam aktivitas sosial, ekonomi,dan politik disuatu 

negara, dan sektor swasta memiliki peran dalam menciptakan pekerjaan dan 

pendapat bagi masyrakat disuatu negara.33 Ketiga pilar penting dalam negara ini 

berada dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, maka dengan 

 
31 Ibid, Hlm. 183. 
32 Yuwono, Teguh. 2001. Menejemen Otonomi Daerah Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma 
Baru. Semarang : Clogapps Diponegoro University. Hlm. 71. 
33 Subarno, Hari. 2007. Memandu Otoomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta : Sinar Grafik. 
Hlm. 17. 
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itu ketiganya harus berjalan secara senergi agar tidak hanya sekedar jalan tanpa 

memikirkan pilar yang lainnya. Sehingga ketiga pilar tersebut dalam saling 

membangun dan berkontribusi dalam berjalannya Pemerintahan disuatu negara. 

Good Governance pada prinsipnya mengandung nilai yang sifatnya 

objektif serta universal, hal ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan 

indikator dan karakteristik penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik.34 

Asas-asar Good Governance dalam pelaksanaan dinegara Indonesia dituangkan 

dalam tujuh asas  umum penyelenggaraan negara sebagai dimaksud dalam Pasal 

33 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip atau asas umum 

dalam penyelenggaraan negara yang tercantum dalam undang-undang meliputi 

sebagai berikut : 

“Asas kepastian hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan 

peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan 

penyelenggaraan negara. Asas tertib penyelenggaraan negara, asas yang menjadi 

landasan keteraturan, keserasian, dan seimbangan dalam pengendalian 

penyelenggaraan negara. Asas kepentingan umum, asas yang mendahulukan 

kepentingan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas 

keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang 

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak 

pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas proporsionalitas, asas yang 

mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan 

negara. Asas profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian yang 

berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Asas akuntabilitas, asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil 

akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan 

 
34 Rosidin, Utang. 2010. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung : Pustaka Setia. Hlm. 183. 
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kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”35. 

Asas Good Governance tersebut harus dapat dipahami dan menjadi 

landasan bagi aktor pemerintahan atau pegawai pemerintahan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara yang 

orentasinya untuk pelayanan publik. Sehingga dapat menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud oleh konsep Good 

Governance.  

Good gavernance tidak terpaku dalam arena pemerintahan saja, 

melainkan terdapat beberapa arena lainnya seperti administrasi publik, 

kehakiman, masyarakat ekonomi, masyarakat politik, masyarakat sipil, 

perkembangan lingkungan berkelanjutan dan yang pastinya pemerintahan. 

(United Nations Economic Commission for Europe, 2008) Selain itu, menurut 

Consultation Draft CIPFA (The Chartered Institute of Public Finance & 

Accountancy) dan IFAC (International Federation of Accountants), terdapat 

beberapa prinsip utama pada publik sektor yaitu:36 

1. Fungsi Good Governance untuk memastikan bahwa pemerintah dan swasta 

merupakan satu kesatuanyang utuh. 

 
35 Ibid, Hlm. 183. 
36 CIPFA; IFAC. (2013). Good Governance in the Public Sector- Consultation Draft for an International 
Framework. IFAC. 
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2. Tindakan untuk kepentingan publik komitmen yang kuat untuk integrasi, nilai 

etnis, aturan hukum dan juga dibutuhkan keterbukaan serta keterlibatan 

stakeholder yang komprehensif. 

3. Mencapai Good Governance untuk pihak swasta membutuhkana, 

a) Mendefiniskan hasil dalam istilah ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

b) Menentukan kebutuhan intervensi untuk meningkatkan hasil pencapaian 

sesuai yang diinginkan. 

c) Mengembangkan kapasitas kesatuan, termasuk kemampuan 

kepemimpinan dan individual yang terlibat. 

d) Mengelola resiko dan performa melalui kontrol internal dan manajemen 

keuangan publik yang kuat. 

e) Implementasi latihan yang baik pada transparansi dan laporan untuk 

mendapatkan akuntabilitas yang efektif. 

 

2.3  Kerjasma Pemerintah Swasta (Public Private Partnership) 

2.3.1 Sejarah Kerjasama Pemerintah Swasta. 

Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) awalnya muncul di Amerika 

Serikat terkait dengan kerja sama pemerintah dan swasta dalam hal 

pendidikan, kemudian pada tahun 1950-an kerja sama dalam hal yang sama 

dilakukan untuk mendanai utilitas, kemudian pada tahun 1960-an 
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penggunaannya meluas yaitu kerja sama modal dengan pihak swasta untuk 

pembaharuan perkotaan.37 

Konsep kerja sama pemerintah swasta mulai masuk di Indonesia 

secara faktual sejak tahun 1974, melalui pembangunan Jalan Tol Jakarta 

Bogor Ciawi (Jagorawi). Namun, model kerja sama pemerintah-swasta 

belum menjadi primadona ketika itu, karena sumber pembiayaan utamanya 

berasal dari pinjaman luar negeri. Jalan Tol Jagorawi dioperasikan pada 

tahun 1978 oleh PT. Jasa Marga (perusahaan perseroan yang bergerak di 

bidang penyelenggaraan jalan tol). Sampai tahun 1987, seluruh jalan tol 

dibangun oleh PT. Jasa Marga dengan biaya pinjaman Goverment to 

Goverment dan dana obligasi PT. Jasa Marga. Selanjutnya, investor swasta 

baru dilibatkan saat pembangunan Jalan Tol Tanggerang Merak melalui 

sistem Built Operate Transfer.38 

Selanjutnya keberadaan KPS terus meningkat, sampai pada masa 

krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang membuat 

pemerintah semakin sulit untuk membiayai proyek infrastuktur, bahkan 

sebagian besar proyek tertunda. Pada akhir masa pemerintahan Presiden 

Soeharto tahun 1998, lahirlah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 

Tahun 1998, tentang Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam 

 
37 Yescombe, E.R. 2007. Public Private Partnership : Principles of Policy and Finance.1th Edition. 
Oxford. Elsevier Ltd. Hlm 5. 
38 Adji, Gunawan. 2010. The Smart Handbook of Publik Private Partnership : Konsep dan Praktik 
Meningkatkan Investasi di Sektor Infrastruktur. Jakarta. Réné Publisher. Hlm 25. 
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Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur. Setelah masa krisis, 

banyak perubahan peraturan sektoral yang terkait dengan kerja sama 

pemerintah dan swasta, seperti perubahan UU No. 13 Tahun 1980 menjadi 

UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta PP No. 8 Tahun 1990. Undang-

Undang tersebut mengatur berdirinya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) 

untuk menggantikan peran PT. Jasa Marga, sebagai lembaga otorisasi bagi 

investor jalan tol swasta. 

Pada tahun 2005, diberlakukan PP No. 15 Tahun 2005, sehingga 

pelaksanaan penyediaan jalan tol dibuat kontrak antara perusahaan jalan tol, 

baik swasta/BUMN/BUMD dengan pemerintah. Periode ini menunjukkan 

adanya semangat baru keterlibatan swasta yang jauh lebih besar. Hal ini 

ditandai dengan lahirnya Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan 

Infrastruktur (KKPPI) yang bertugas mengawal proses kebijakan dan strategi 

percepatan pembangunan infrastruktur melalui Perpres Nomor 42 Tahun 

2005, dan untuk lebih mengikatkan keseriusan pemerintah, maka terbitlah 

Perpres Nomor 67 tahun 2005, tentang Kerja Sama Pemerintah dan Swasta 

dalam Proyek-Proyek Infrastruktur.39 

Untuk lebih meyakinkan publik, pada tahun yang sama 

diselenggarakan Indonesia Infrastructure Summit I, yang menawarkan 91 

proyek infrastruktur. Namun demikian, Indonesia Infrastructure Summit I 

ternyata gagal meraih minat kalangan swasta untuk berinvestasi di sektor 

 
39 Ibid, Hlm. 26. 
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infrastruktur, karena memang konsep KPS baru dikenalkan. Kemudian 

diadakan pula Indonesia Infrastructure Summit II pada tahun 2006. Saat itu, 

lebih dari 111 proyek ditawarkan pemerintah ke swasta, mulai dari jalan tol, 

energi, listrik, hingga pelabuhan udara. Untuk mendukung keadaan ini, 

pemerintah mengeluarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

38/PMK.01/2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan 

Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur. 

Selanjutnya, diterbitkan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 4 

Tahun 2006 tentang Tata Cara Evaluasi Proyek Kerja Sama Pemerintah 

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang Membutuhkan 

Dukungan Pemerintah. Sayangnya, tidak banyak investor yang melirik 

proyek – proyek yang ditawarkan dalam momen- momen tersebut. 

Kemudian pemerintah menggagas berdirinya PT. Sarana Multi Infrastruktur 

(SMI) tahun 2009, dengan harapan mampu mendukung pembiayaan swasta 

dalam mengakses pendanaan proyek-proyek infrastruktur. Kemudian 

pemerintah pun menerbitkan Perpres Nomor 13 Tahun 2010, tentang 

perubahan atas Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama 

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.40 

 

 

 

 
40 Ibid, Hlm. 27. 
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2.3.2 Definisi Kerjasama Pemerintah dan Swasta. 

Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) merupakan kerja sama antara 

pemerintah dan badan usaha (swasta) dalam penyediaan infrastruktur. Kerja 

sama tersebut meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun, 

meningkatkan kemampuan pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur 

dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.41  

Menurut Nijkamp (2002:1865) Kerja sama Pemerintah Swasta 

(KPS) adalah sebuah bentuk institusional dari kerja sama pemerintah dan 

swasta yang berdasar pada sasaran awal mereka, bekerja terhadap sebuah 

target bersama, yang mana kedua pihak tersebut menerima risiko investasi 

yang berdasar pada kesepakatan awal dari pembagian pendapatan dan biaya. 

Pengertian kerja sama pihak swasta menurut United Kingdom 

Foreign & Commonwealth Office (2013:5) merupakan perjanjian kontrak 

antara sebuah badan politik dan sebuah entitas swasta, yang mana akan 

dibagi aset dan kemampuan dari tiap pihak dalam mengoperasikan sebuah 

fasilitas atau jasa, dalam periode waktu yang cukup panjang, yaitu 20-30 

tahun atau lebih. 

Secara teori menurut Utama inti dari Kerja sama Pemerintah Swasta 

adalah keterkaitan/sinergi yang berkelanjutan (kontrak kerja sama jangka 

 
41 Bappenas. 2009. PPP Book : Public Private Partnership, Infrastructure Projects in Indonesia. 
Republic of Indonesia. State Ministry of National Development Planning/National Development 
Planning Agency.. Hlm 10. 
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panjang) dalam pembangunan proyek untuk meningkatkan pelayanan umum 

(pelayanan publik), antara :42 

a. Pemerintah atau pemerintah daerah selaku regulator; 

b. Perbankan/konsorsium selaku penyandang dana; dan 

c. Pihak Swasta/BUMN/BUMD selaku Special Purpose Company (SPC) 

yang bertanggungjawab atas pelaksanaan suatu proyek mulai dari 

desain, konstruksi, pemeliharaan dan operasional. 

2.3.3 Manfaat Kerjasama Pemerintah dan Swasta. 

Berdasarkan pengalaman di dunia Internasional, kehadiran Kerja 

sama Pemerintah Swasta (KPS) diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

pelayanan yang lebih baik dari pelayanan tradisional, karena pihak swasta 

diharapkan mampu memperoleh tambahan pendapatan pada masa 

operasional sehingga subsidi pemerintah dapat dikurangi, selanjutnya 

pemerintah berperan sebagai regulator yang memfokuskan perannya dalam 

rencana program pelayanan dan monitoring akibat dari adanya pelimpahan 

pelayanan publik/public service kepada pihak swasta.  

Secara umum pelaksanaan KPS memiliki manfaat sebagai upaya 

untuk mengatasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik 

yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah, dalam hal ini yang menjadi 

sasaran utama adalah kemitraan yang bisa membawa manfaat bagi 

 
42 Utama, Dwinanta. 2010. Prinsip dan Strategi Penerapan “Public Private Partnership” dalam 
Penyediaan Infrastruktur Transportasi. Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia Vol.12 No 3 Desember 
2010. Hlm 146. 
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masyarakat, pemerintah dan swasta. Bagi masyarakat, kemitraan yang 

dilakukan adalah bentuk partisipasi yang memberi peluang penyerapan 

tenaga kerja, media pembelajaran dan juga alih teknologi. Bagi pemerintah 

dan swasta, kemitraan merupakan bentuk penghematan biaya (melalui 

penyatuan jasa-jasa pelayanan, pembagian risiko dimana swasta ikut 

menanggung risiko), peningkatan standart pelayanan (melalui inovasi, 

peningkatan pendapatan, penyediaan jasa layanan baru).43 

2.3.4 Karakteristik Kerja Sama Pemerintah Swasta. 

Grimsey dan Lewis membagi karakteristik Kerja sama Pihak 

Swasta atau yang lebih dikenal dengan Public Private Partnership (PPP) 

menjadi karakteristik umum dan karakteristik khusus. Karakteristik 

umumnya adalah:44 

1. Adanya Partisipan Partisipan disini adalah pihak-pihak yang terkait dalam 

PPP dimana pihak –pihak tersebut adalah pihak pemerintah dan pihak 

swasta. Semua pihak yang terkait PPP harus mempunyai komitmen dalam 

kerja sama berjalan lancar. 

2. Sumber Daya Setiap pihak dalam PPP harus memiliki suatu keterampilan 

tertentu yang bermanfaat dalam hubungan kerja sama, sehingga kerja 

sama menjadi menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. 

 
43 Nurmadinah, F. 2012. Analisis Pemilihan Proyek Pengembangan Bandara UPT dengan Skema KPS. 
Tesis. Jakarta. Universitas Indonesia. Hlm. 43. 
44 rimsey, D. & Lewis, M. K. (2004). Public Private Partnerships : The Worldwide Revolution in 
Infrastructure Provision and Project Finance, UK. Edward Elgar, Inc. Hlm. 35. 
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3. Hubungan menjadi sesuatu hal yang harus dijaga. Hal ini mengingat 

waktu pelaksanaan kerja sama yang berlangsung memakan waktu yang 

lama. 

4. Kontinuitas Kontrak kerja sama didasari oleh peraturan maupun kepastian 

bagi para mitra dalam kerja sama. Hal ini memungkinkan pihak yang 

terlibat untuk membuat keputusan berdasarkan kesepakatan bersama 

untuk tentang prioritas, tujuan kebijakan dan kepercayaan. 

Sedangkan karakteristik khusus PPP menurut Grimsey dan Lewis:45 

1. Jenis Kemitraan diciptakan untuk tujuan kebijakan-kebijakan formulasi, 

penetapan prioritas dan mengkoordinasi organisasi dari berbagai sektor. 

Perhatian utama terletak pada layanan yang berdasar aset dan ketentuan 

layanan kontrak jangka panjang yang berkaitan dengan sosial dan 

infrastruktur maupun ekonomi. 

2. Fokus pada Layanan Fokus pada layanan dalam hal ini berupa pelayanan 

yang diterima oleh pemerintah. Pada kemitraan, pemerintah membayar 

untuk pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta, yang direalisasikan 

melalui kepemilikan infrastruktur menjadi milik swasta maupun 

infrastruktur yang disewakan sebagai bagian dari layanan. 

3. Biaya Keseluruhan Dalam PPP ada kesempatan untuk integrasi lengkap 

dibawah satu pihak mulai dari desain hingga operasional. 

 
45 Ibid, Hlm. 37. 
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4. Inovasi PPP difokuskan pada spesifikasi, hasil dan kesempatan untuk 

peningkatan dari pihak-pihak terkait dan memberikan solusi yang inovatif 

untuk pemenuhan kebutuhan dalam proyek. 

5. Alokasi Risiko Alokasi risiko dibutuhkan agar kerja sama lebih 

menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah biasanya menahan risiko 

dalam kepemilikan dan pengoperasian. 

Pada penelitian ini, seluruh kriteria umum digunakan dalam Kerja 

sama Pemerintah Swasta (KPS) untuk pengembangan BUMDes Kerto 

Raharjo Desa Sanankerto. Kriteria umum tersebut berupa partisipan, sumber 

daya, hubungan dan kontinuitas. Alasan kenapa seluruh kriteria umum 

digunakan adalah : terdapat keterlibatan swasta dalam wujud adanya 

partisipan, masing- masing aktor dalam kerja sama berperan sesuai dengan 

kapasitasnya, dan kerja sama ini dilakukan sesuai dengan kontrak yang telah 

disepakati. 

 

2.4 Pemerintah Desa 

Soetardjo Kartohadikoesoemo mendefinisikan desa ialah suatu kesatuan 

hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadalam 

pemerintahan sendiri desa terdiri dari satu induk desa dan beberapa tempat 

kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan 
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kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan yang dinamakan 

pedukuhan, ampean, kampung, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah 

perikanandarat (empang, tambak, dan sebagainya), tanah hutan dan tanah 

berlukar. 

Menurut Sutoro Eko, desa pada umumnya mempunyai pemerintahan 

sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan 

struktur yang lebih tinggi. Namun, menurut Geertz, desa berasal dari bahasa 

Sanskrit yang berarti daerah pinggiran, tempat, daerah yang tergantung pada 

kekuasaan yang lebih tinggi atau daerah yang diperintah oleh suatu kekuasaan di 

luar desa. Dari kacamata pemerintah nasional, pemerintah desa di pandang 

sebagai unit pemerintahan terendah atau terkecil yang menempati sebagaian dari 

wilayah negara.46 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Pemerintah 

Daerah menjelaskan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki betas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.47 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa 

menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

 
46 Dr.Ni'matul Huda, S. M. (2015). Hukum Pemerintahan Desa . MSalang: Setara Press. Hlm. 34. 
47 Pasal 1 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 
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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. Dan butir 

kedua dijelasakan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.48 

2.4.1 Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan 

Desa 

Sutopo (2015) dalam penelitiannya menganalisis prinsip-prinsip 

good governance pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Prinsip-prinsip 

tersebut adalah sebagai berikut :49 

1. Transparansi  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 

ayat 7 dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang 

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses 

informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.  

 
48 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
49 Sutopo, Wawan. 2015. Mewujudkan Good Village Governance (Analisis Isi Prinsip-Prinsip: 
Transparansi, Responsivitas, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Tesis. Yogyakarta : Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial 
Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. 
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Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang 

untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, 

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 

pelaksanannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Keterbukaan informasi 

diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran 

dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. 

2. Partisipasi 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai 

kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara 

aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi menurut LAN dan BPKP 

(2000) adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan 

keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi 

legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas 

dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara 

konstruktif. 

Partisipasi masyarakat dapat ditinjau dari dua aspek. Pertama, 

partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik. Hal ini dapat 

menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip 

akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Kedua, 

partisipasi masyarakat dalam penganggaran. Partisipasi masyarakat 

sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang. 
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3. Akuntabilitas 

Prinsip akuntabilitas sudah diatur secara jelas dalam undang-

undang desa, dimana secara konseptual pengertian yang dicantumkan 

dalam penjelasan undang-undang sudah sesuai dengan konsep 

akuntabilitas. Pertanggungjawaban kinerja pemerintahan desa ditujukan 

kepada masyarakat desa yang merupakan pemilik sebenarnya dari 

kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah desa. 

4. Responsivitas 

Prinsip responsivitas tidak diatur secara eksplisit dalam UU No. 

6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan prinsip ini dapat dilihat pada 

proses penyusunan perencanaan pembangunan desa. Melalui forum ini 

pemerintah desa dapat mengidentifkasi permasalahan dan kebutuhan 

masyarakat desa. Pelaksaan forum ini perlu didukung oleh ketentuan 

dengan memberikan waktu yang memadai untuk menggali aspirasi dan 

permasalahan masyarakat serta mencegah dominasi oleh elit dan 

kelompok tertentu agar forum tersebut tidak hanya menjadi formalitas 

belaka. 

Responsivitas BPD sebagai lembaga publik yang mewakili 

masyarakat desa sudah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014. Namun 

aturan tersebut belum dilengkapi dengan mekanisme seperti apa yang 

bisa digunakan anggota BPD untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan 

dan permasalahan yang dihadapi masyarakat desa. 
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2.4.2 Pilar-Pilar Good Governance Pada Pemerintahan Desa. 

Pilar-pilar good governance pada pemerintahan desa merupakan 

penopang dan relasi pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan 

pemerintahan yang baik. Pilar-pilar tersebut adalah sebagai berikut :50 

1. Pemerintah desa, pelaksananya adalah kepala desa dan perangkatnya. 

2. Masyarakat politik, pelaksananya adalah Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) 

3. Masyarakat Sipil, pelaksananya adalah institusi sosial, organisasi sosial 

dan warga masyarakat. 

4. Masyarakat ekonomi pelaksananya adalah personal atau organisasi 

ekonomi.  

Pilar-pilar good governance pada pemerintahan desa dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu elemen governance, aktor, 

wewenang, dan isu rasional. Berikut ini merupakan tabel pilar-pilar 

pendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Tabel 2.1. 

Pilar-pilar Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Elemen 

Governance 

Aktor Wewenang Isu Rasional 

Negara  Kontrol pada 

Masyarakat, 

pengelolaan 

kebijakan, 

keuangan dan 

Akuntabilitas, 

transparasi, 

dan 

Responsivitas. 

 
50 Dwipayana, Aang Ari, dkk. 2003. Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta : IRE. 
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pelayanan. 

Masyarakat 

Politik 

Badan 

Permusyawaratan 

Desa (BPD) 

Perwakilan, 

sosialisasi, 

control. 

Akuntabilitas 

dan 

Responsivitas. 

Masyarakat 

Sipil 

Institusi sosial, 

organisasi sosial, 

warga 

masyarakat. 

Keswasembadaan, 

kerjasama, gotong 

royong, jaringan 

sosial. 

Partisipasi 

Masyarakat 

Ekonomi 

Pelaku dan 

organisasi 

ekonomi. 

Produksi dan 

distribusi. 

Akses 

kebijakan 

akuntabilitas 

sosial. 

Sumber : Dwipayana (2003) 

 

2.5 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang 

dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 Tentang Pemerintah 

Daerah butir satu desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi desa.51 

Dalam paradigma “Desa Membangun” yang menjadi basis lokasi 

pendirian BUMDes adalah Desa, tujuannya adalah agar Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) berada dekat bersentuhan langsung dengan usaha-usaha yang dimiliki 

oleh masyarakat Desa secara kolektif. Dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) yang berlokasi di kawasan pedesaaan agar pemerintah, 

 
51 Pasal 213 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 
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pemerintah daerah, swasta, lembaga pendonor dan Desa dapat bekerjasama 

dengan skala yang lebih besar. Terdapat tujuh ciri utama yang membedakan 

BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu :52  

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama. 

2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui 

penyertaaan modal (saham atau andil). 

3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya 

lokal. 

4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi 

pasar. 

5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggota (penyertaan modal) dan masyarakat dan masyarakat melalui 

kebijakan desa. 

6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab dan Pemdes. 

7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, 

Anggota). 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 

Tentang Peratutan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa menjelaskan bahwa :  

“Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha 

yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 

 
52 Putra, A. S. (2015). Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa (Vol. 7). Jakarta: 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 
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penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 

guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebsar-besarnya 

kesehajteraan masyarakat Desa.” 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa 

menjelaskan: 

“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, 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.” 

 

Pasal 89 hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan 

usaha dan pembangunan Desa, pemeberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian 

bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan 

dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Dan dalam pasal 93 dijelaskan terakit kerja sama Desa dengan pihak ketiga 

dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. 

Pasal 89 Pembentukan BUMDes Musyawarah Desa dapat menentukan 

pokok bahasan lain perihal pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi 

dan sosial budaya masyarakat. Selanjutnya Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan 

Keputusan Musyawarah Desa Pasal 90 terkait Penambahan dan Pelepasan Aset 
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Desa butir satu menjelaskan bahwa Prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat 

Desa dalam rangka pendayagunaan Aset Desa ditujukan untuk menciptakan 

kesejahteraaan bersama, meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa serta 

meningkatkan pendapatan Desa. 

Selanjutnya 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 Pasal 1 

menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, 

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalanya dimiliki oleh Desa 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 

dipisahkan guna mengalola aset, jasa pelayanan, dam usaha lainnya untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.53 

Dijelaskan 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 Pasal 2 pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung 

seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola 

oleh Desa dan/ atau kerja sama antar-Desa. 

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 

 
53 Peraturan Mentri KEMENDESA RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan 
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. 
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Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik 

Desa Pasal 2 yang berbunyi: 

“Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan 

di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau 

kerja sama antar-Desa.” 

 

Kemudian Pasal 3 menjelaskan pendirian BUMDes bertujuan untuk:54 

a. Meningkatkan perekonomian Desa. 

b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa. 

c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa. 

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

pihak ketiga. 

e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan 

layanan umum warga. 

f. Membuka lapangan kerja. 

g. Meningkatkan kesejahteraan masayrakat melalui perbaikan pelayanan 

umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa dan, 

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. 

Selanjutnya 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 Pasal 4 

menjelaskan Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Peraturan Desa 

 
54 Peraturan Mentri KEMENDESA RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan 
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. 
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tentang Pendirian BUMDes kemudian Desa dapat mendirikan BUMDes 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan: 55 

a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat Desa. 

b. Potensi usaha ekonomi Desa. 

c. Sumberdaya alam di Desa. 

d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes dan,  

e. Penyertaan Modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan 

kekayaan Desa yang diserahkan untuk dkelola sebagai bagian dari Usaha 

BUMDes. 

Pasal 8 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 menjelaskan tentang BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi 

perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, 

dan melakukan kegiatan usaha degan modal yang sebagian besar dimiliki oleh 

BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan 

Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 

(enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang 

lembaga keuangan mikro. 

 
55 Peraturan Mentri KEMENDESA RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan 
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. 
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Kemudian Pasal 12 menjelaskan tentang Pelaksanaan Operasional 

sebagaimana dimaskud dalam pasal 10 huruf mempunyai tugas mengurus dan 

mengelola BUMDes sesuia dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga dan pelaksanaan operasional sebagaimana yang dimaskud adalah 

berwenang : 

a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan. 

b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap 

bulan. 

c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada 

masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun. 

Selanjutnya dalam Pasal 15 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 mengatur tentang Pengawasan BUMDes Pengawasan sebagaiaman 

dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat. 

Pengawasan sebagaimana dimaskud pada ayat (1) mempunyai kewajiban 

menyelenggarankan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun sekali. 

Terlihat sepintas, pengertian antara Badan Usaha Milik Desa mirip 

degan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam arti Kepemilikan, adanya 

kekayaan yang dipisahkan dan pemanfaatannya untuk sebesar-besar 
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kesejahteraan masayarakat. Bedanya adalah BUMN dalam sekala negara dan 

BUMDes dalam skala desa yang mana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 6 

Undang-Undang Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang 

selanutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal 

dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan 

usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejateraan masayrakat Desa.56 

2.5.1 Contoh Keberhasilan BUMDes 

Tercatat didalam indeks desa membangun pada tahun 2015 

indonesia memiliki 73.709 desa yang tersebar di seluruh penjuru nusantara 

dan artinya indonesia pun memiliki sekitar 70 ribu ciri khas dan potensi 

desa yang mampu mengihudupi masyarakat desa. Jika desa mampu 

memenuhi atau menyediakan kebutuhan masyarakat desa, maka artinya 

desa mampu mensejahterakan masyarakatnya sekaligus memberikan 

pendapatan bagi desa itu sendiri. Desa yang merupakan basis sistem 

kemasyarakatan bangsa yang kokoh untuk mengembangkan sistem politik, 

sosial, ekonomi dan hukum. BUMDes menjadi wadah pemerintah desa 

yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan 

 
56 Yasin, M., Rofik, A., Fachurrahman, Untung, B., Rostanty, M., Dwiherwanto, S., et al. 2015. Anotasi 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional 
(PATTIRO). Hlm. 401. 
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perekonomian di tingkat desa dimana keberadaannya diharapakan mampu 

menggerakan roda perekonomian lokal.57   

Keberhasilan BUMDes dan dijelaskan bahwa BUMDes sebagai 

kewenangan lokal berskala Desa yang telah dijalankan oleh Desa. Pertama, 

BUMDes Sukamah, Kecamatan Magemendung, Kabupaten Bogor, Jawa 

Barat, telah memiliki aset Milyaran rupiah dengan tiga unit layanan usaha 

yaitu menyediakan sarana air bersih, pengelolaan pasar milik desa dan 

simpan pinjam untuk pedagang kecil.  

Kedua, BUMDes sebagai kewenangan lokal berskala Desa yang 

mampu dan efektif dijalankan Desa. BUMDes Maju Makmur, Desa 

Minggirsari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. BUMDes ini menjalin 

kerjasama dengan pemerintah daerah dan berhasil menjalankan usaha 

distribusi pupuk dan telah memiliki nasabah kredit sebanyak 173 orang 

dengan keuntungan ratusan juta rupiah dan memiliki nasabah tabungan 

sebanyak 61 orang dengan keuntungan sebesar 81 juta rupiah.  

Ketiga, BUMDes sebagai kewenangan lokal berskala Desa yang 

muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa Masyarakat Desa. 

BUMDes Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, 

Yogyakarta, mendorong kebangkitan warga pasca gempa bumi yang 

melanda pada tahun 2006. Desa ini mampu mengelola Air Terjun Sri 

Gethuk dan Gua Rancang Kencono sebagai obyek wisata. Sumber mata air 

 
57 Purnamasari, N. 2015. Badan Usaha Milik Desa (Dalam Alur Regulasi). 
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dikelola BUMDes untuk mencukupi kebutuhan air warga setempat hingga 

pengelolaan pariwisata dan simpan pinjam. Nilai keuntungan pengelolaan 

air (SPAMDes) mencapai 80 juta rupiah, pengelolaan pariwisata pada 

tahun 2012 memberikan kontribusi hingga 327 juta rupiah dan pengelolaan 

simpan pinjam dengan modal kecil sekitar 2 juta rupiah. Dampaknya, 

lapangan kerja terbuka luas mulai maraknya warung, industri makanan 

ringan dan tenaga pemasaran obyek wisata dan pemuda-pemudi Karang 

Taruna setempat.58 

Keempat, Keberhasilan berdirinya BUMDes di Desa Karangrejek, 

Gunungkidul, Yogyakarta bediri sejak tahun 2009 bergerak dalam usaha 

pelayanan air bersih telah banyak memberikan kontribusi kepada Desa 

Karangrejek dan pendapatan Desa tercatat melalui pendapatan BUMDes 

hingga Tahun 2015 sebesar 300.082.348 juta rupiah, dan penggunaan dari 

total keuntungan 2,5 % diberikan untuk masyarakat yang kurang mampu 

dalam bentuk beasiswa, memberikan alat tulisan, tas dan lainnya serta 

untuk pembangunan infrastruktur desa. Memerlukan pengelolaan yang 

solid untuk keberlanjutan usaha yang telah dibentuk bukan hanya untuk 

kepentingan komersial saja namun BUMDes dapat menjadi lembaga sosial 

dalam memberikan pelayanan.59  Kelima, Desa Wisata Bleberan di 

Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Berhasil 

 
58 Putra, A. S. 2015. Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa (Vol. 7). Jakarta: Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Hlm 20. 
59 Hidayat, M. 2016. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Jurnal Analisis Kebijakan, 01. Hlm. 49. 
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membentuk BUMDes dan terbagai beberapa unit usaha yaitu paket desa 

wisata, pengelolaan air bersih, dan unit usaha ekonomi desa berbentuk 

simpan pinjam keuntungannya mencapai Rp 1 Milyar dan keberhasilan ini 

memberikan dampak pada pendapatan asli desa (PAD). Namun memiliki 

kekayaan alam saja tidaklah cukup untuk mendapatkan berkah kepada 

masyarakat desa namun daya tarik yang ditawarkan itu yang harus 

diperhatian agar keunikan yang dimiliki desa benar-benar memikat 

wisatawan.60

 
60 Zamroni, S., Anwar, M. Z., Yulianto, S., Rozaki, A., & Edi, A. C. 2015. Desa Mengembangkan 
Penghidupan Berkelanjutan. Yogyakarta: IRE. 



 


