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Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 

Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Drs. Sunarto, S.H., M.Si., dan Dosen 

Pembimbing II , Drs. Ngabiyanto, M.Si. 112 Halaman

Kata Kunci: Peran, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemberdayaan
masyarakat.

Pemberdayaan adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif

untuk memulai proses kegiatan sosial  untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri 

sendiri, pemberdayaan masyarakat hanya terjadi apabila warganya ikut 

berpartisipasi. Badan Usaha Milik Desa (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 lainya untuk kesejahteraan desa. Keberadaan 

BUMDes diharapkan menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat sehingga 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) kegiatan usaha apa saja yang 

dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sanggrahan Kecamatan 

Kranggan Kabupaten Temanggung? (2) bagaimana wujud keterlibatan masyarakat 

dalam kegiatan usaha yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa 

Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung? (3) hambatan apa 

saja yang dialami Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjalankan 

kegiatan usaha di Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten 

Temanggung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh 

dari data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu 

dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengujian

keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Analisis data 

menggunakan teknik interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, verifikasi dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan (1) unit kegiatan usaha BUMDes meliputi 

Pengolahan Air Bersih Sumber Lancar dan Usaha Kredit Mikro Sumber Lancar. 

(2) Keterlibatan masyarakat dituangkan dalam empat tahapan yang meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. (3) hambatan yang dialami 

BUMDes Desa Sanggrahan antara lain adalah BUMDes Desa Sanggrahan belum 

sepenuhnya mampu melayani kebutuhan masyarakat secara keseluruhan,

minimnya sumber mata air yang dapat dimanfaatkan sebagai pelayanan air bersih 

masyarakat, tidak adanya kerja sama dengan pihak ketiga sehingga 

pengembangan BUMDes terhambat dengan ketersediaan modal, serta minimnya 

partisipasi masyarakat dalam penanaman modal/saham di dalam program 

BUMDes.
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Saran yang diberikan penulis adalah (1) BUMDes Sanggrahan untuk lebih 

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga dalam 

mengimplementasikan BUMDes dapat menjangkau seluruh masyarakat terutama 

dalam penambahan kuota air bersih dalam melayani kebutuhan pokok masyarakat.

(2) BUMDes Sanggrahan untuk lebih menigkatkan peran masyarakat dalam 

pemberdayaan BUMDes melalui kerjasama dalam penguatan modal usaha dalam 

bentuk penenaman saham usaha BUMDes. Adanya kerjasama antara pemerintah 

Desa dengan masyarakat dapat mempercepat perkembangan BUMDes yang 

dilaksanakan. (3) BUMDes Sanggrahan untuk melakukan pengembangan 

BUMDes dengan membentuk unit usaha baru dalam memberdayakan masyarakat. 

Adanya unit usaha baru dapat membuka akses lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat Desa Sanggrahan. 
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ABSTRAK 

Mujiyono. 2017. "The Role of Village-Owned Enterprises in the Empowerment of 
Sanggrahan Village Community of Kranggan Sub-district of Temanggung" final 

project, Department of Politics and Citizenship. Faculty of Social Science. 

Semarang State University. Counselor Lecturer I Drs. Sunarto, S.H., M.Sc., and 

Supervisor II, Drs. Ngabiyanto, M.Si. 112 Pages 

Keywords: Role, Village Owned Enterprise (BUMDes), Community 
Empowerment. 

Empowerment is a process of development where the community initiates 

to start the process of social activities to improve the situation and conditions 

themselves, community empowerment only occurs when the citizens participate. 

A Village Owned Enterprise (BUMDes) is a business entity that is wholly or 

partly owned by the village through direct participation derived from village 

assets separated to manage assets, services and other businesses for village 

welfare. The existence of BUMDes is expected to be the driving force of the 

people's economy so as to improve the welfare of the village community. Based 

on the background, the problem formulation in this research: (1) what kind of 

business activities conducted by Village Owned Enterprises (BUMDes) 

Sanggrahan Village, Kranggan Sub-district of Temanggung Regency? (2) what is 

the form of community involvement in business activities conducted by Village 

Owned Enterprise (BUMDes) of Sanggrahan Village, Kranggan Sub-district of 

Temanggung Regency? (3) what are the barriers experienced by BUMDes in 

carrying out business activities in Sanggrahan Village, Kranggan Sub-district, 

Temanggung Regency? 

This study is using qualitative approach. Sources of data derived from 

primary data and data collection techniques sekunder by using the techniques of 

interview, observation and documentation. Testing the validity of the data using 

triangulation techniques. Data were analyzed through the stages of data collection, 

data reduction, data presentation, verification and conclusion.

The results of the research show (1) BUMDes business unit includes 

Current Water Treatment and Current Micro Credit Sources. (2) Community 

involvement is set forth in four stages covering the planning, implementation, 

monitoring and evaluation phase. (3) obstacles experienced by BUMDes Desa 

Sanggrahan, among others, BUMDes Desa Sanggrahan not yet fully able to serve 

the needs of society as a whole, the lack of springs that can be used as public 

water service, the lack of cooperation with third parties so that BUMDes 

development is hampered by availability Capital, and lack of public participation 

in investment / shares in the program BUMDes. 
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The suggestions given by the authors are (1) BUMDes Sanggrahan can 

improve further the service to the community so that in implementing BUMDes 

can reach the whole community especially in the addition of clean water quota in 

serving the basic needs of the community. (2) BUMDes Sanggrahan can improve 

the role of the community in empowering BUMDes through cooperation in 

strengthening business capital in the form of BUMDes shareholding business. The 

existence of cooperation between the village government and the community can 

accelerate the development of BUMDes implemented. (3) BUMDes Sanggrahan 

can develop BUMDes by establishing new business units in empowering the 

community. The existence of a new business unit can open employment access for 

the community of Sanggrahan Village. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya pembangunan adalah suatu kegiatan atau proses yang 

dilakukan oleh manusia secara sadar dan terus-menerus untuk meningkatkan 

kualitas kehidupannya. Oleh karena itu, Indonesia tentunya melaksanakan 

pembangunan guna mencapai tujuan atau cita-citanya yaitu meningkatkan 

kemakmuran atau kesejahteraan bangsanya. Untuk mencapai kondisi tersebut, 

di Indonesia diperlukan langkah strategis dan taktis guna membangun 

kemandirian masyarakat, yaitu melalui pemberdayaan. Tujuannya adalah 

untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan dalam 

mengelola sumber daya alam dan potensi desa. 

Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah bersama-

sama dengan masyarakat mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah 

dan membina kekayaan alam yang merupakan penggerak utama 

pembangunan. Hal itu seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan 

didorong dengan saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan bidang 

lainya yang dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang dalam mencapai 

tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Hal ini akan menjamin 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, untuk meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat di semua tahap pembangunan.
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Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap 

memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. 

Hal ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai 

masukan serta membuka akses terhadap berbagai peluang yang nantinya dapat 

membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Dalam hal ini pemerintah 

menerapkan pendekatan-pendekatan baru guna menggerakkan roda 

perekonomian pedesaaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang 

dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes).

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 87

ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa 

sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini 

disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung kebijakan daerah

kabupaten atau kota yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat 

desa dari ancaman persaingan pemodal besar. Mengingat Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di

pedesaan.

Di dalam Undang-Undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

diatur Badan Usaha Milik Desa (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 
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aset, jasa pelayanan dan usaha lainya untuk kesejahteraan desa. Dari Undang-

Undang Desa tersebut disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) saat ini dapat memegang peranan penting dalam pemberdayaan 

dan pengembangan potensi desa, khususnya dalam mengelola keuangan desa 

yang ada di wilayahnya. Keberadaan BUMDes ini diharapkan menjadi 

penggerak roda perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung 

merupakan salah satu desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) sebagai salah satu upaya dalam pemberdayaan masyarakat. 

BUMDes Manfaat Desa Sanggrahan secara resmi telah berdiri pada tahun 

2015, dengan unit kegiatan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan air 

bersih yang merupakan bentuk pelayanan air bersih pedesaan. Adapun usaha 

kredit mikro merupakan unit kegiatan usaha yang bergerak di bidang simpan 

pinjam dalam memberikan pelayanan, penyediaan dan pengembangan akses 

pembiayaan usaha mandiri masyarakat. Kedunya merupakan program 

pemberdayaan mandiri masyarakat yang secara langsung melibatkan 

masyarakat dalam pengelolaanya. Adanya keterlibatan masyarakat dalam

pengelolaan dan pengembangan BUMDes diharapkan dapat menumbuhkan 

semangat masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan BUMDes 

secara mandiri. Adanya program pemberdayaan BUMDes tersebut telah 

memberikan perubahan positif terhadap masyarakat Desa Sanggrahan. Saat ini 

Pengelolaan Air Bersih Sumber Lancar telah berhasil memenuhi 231 
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sambungan rumah sebagai penyedia air bersih masyarakat. Adapun usaha 

kredit mikro juga telah berhasil melayani masyarakat dalam penyediaan modal 

usaha masyarakat Desa Sanggrahan. Adanya BUMDes sebagai program 

pemberdayaan masyarakat Desa Sanggrahan diharapkan dapat memberikan 

perubahan dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian 

yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ” Peran Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung”.

B. Rumusan Masalah 

Memperhatikan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

bahasan dalam skripsi ini adalah Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan 

Kabupaten Temanggung. Dalam membahas dan mengkaji lebih lanjut, maka 

dirumuskan pertanyaaan-pertanyaan sebagai berikut.

1. Kegiatan usaha apa saja yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten 

Temanggung?

2. Bagaimana wujud keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha yang 

dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sanggrahan 

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung?
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3. Hambatan apa saja yang dialami Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

dalam menjalankan kegiatan usaha di Desa Sanggrahan Kecamatan

Kranggan Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitan 

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan.

1. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

2. Wujud keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha yang dilakukan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sanggrahan Kecamatan

Kranggan Kabupaten Temanggung.

3. Hambatan yang dialami Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam 

menjalankan kegiatan usaha di Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan 

Kabupaten Temanggung.

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi 

mahasiswa, khususnya tentang Peran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat.

b. Bagi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu 

pengetahuan khususnya dalam mata kuliah otonomi daerah.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah Desa, hasil penelitian ini dapat memberikan 

gambaran dan sumbangan pemikiran tentang Peran Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat.

b. Bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman terhadap pemanfaatan 

potensi desa.

E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dari 

judul penelitian ini maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan 

judul penelitian. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah.

1. Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243) yaitu 

peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka 

ia menjalankan suatu peranan. Dalam penelitian ini yang dimaksud peran 

adalah upaya Pemerintah Desa Sanggrahan dalam memberdayakan 

masyarakat Desa Sanggrahan melalui Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes).

2. Masyarakat Desa 

Masyaraka Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah, yang saling mengenal satu sama lain serta 

memiliki usaha yang dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Desa 
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adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai 

kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum 

mempunyai organisasi pemerintahan dan berhak menyelenggarakan rumah 

tangganya sendiri. Dalam penelitian ini yang dimaksud Masyarakat Desa 

adalah masyarakat Desa Sanggrahan dalam melaksanakan pemberdayaan 

melalui program BUMDes. 

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan upaya penguatan masyarakat untuk 

dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang 

mempengaruhi masa depannya, penguaatan masyarakat untuk dapat 

memperoleh dan mengelola faktor-faktor produksi, serta penguatan 

masyarakat untuk dapat menentukan masa depanya. Dalam penelitian ini 

yang dimaksud pemberdayaan adalah keterlibatan masyarakat sebagai 

subjek pembangunan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes). 

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan kemampuan masyarakat untuk mengatur dan 

mengatasi masalah sosial dan masyarakat yang mampu menenuhi 

kebutuhan dasarnya serta dapat menciptakan kesempatan untuk 

meningkatkan dan merelasikan potensi-potensi yang ada. Dalam penelitian 

ini yang dimaksud kesejahteraan masyarakat adalah Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan dan mensejahterakan masyarakat 

kearah yang lebih baik. 



8 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teoritis

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah, yang saling mengenal satu sama lain serta memiliki 

usaha yang dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Desa adalah 

suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai 

kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat 

hukum mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di

bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sukriono,

2010:92).

Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Desa atau 

disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang  

Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
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pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain 

adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa 

mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal 

usul desa, urusan pemerintahan yang menjedi kewenangan 

kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas 

pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan 

pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 

diserahkan kepada desa.

Bagan penyelenggaran Pemerintahan Desa adalah sebagai 

berikut:

Bagan 1: Penyelenggara Pemerintahan Desa 

Kepala Desa

Perangkat Desa

Sekertaris 

Desa

Pelaksana 

Kewilayahan
Pelaksana 

Teknik
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Perlu dibuat pedoman bagi desa melalui ketentuan di tingkat 

daerah tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. 

Hal ini sangat perlu agar semakin memperjelas kewenangan desa 

sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan daerah, 

serta akan memperjelas urusan rumah tangga desa yang menjadi 

urusan rumah tangga desa yang menjadi ruang lingkup tugas dan 

tanggung jawabnya yang selanjutnya berimplikasi pada sumber-

sumber pendapatan desa. Urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturanya kepada 

desa adalah urusan pemerintah yang secara langsung dapat 

meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. (Wasistiono 

2007:31).

b. Masyarakat Desa 

Masyarakat desa menurut HAW Widjaja (2005:3), adalah suatu 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli 

berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Penamaan/ istilah 

desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat seperti 

kampung, marga, nagari, desa, dusun dan sebagainya dan susunan asli 

tersebut bersifat istimewa.  

Menurut Bintarto (2011:34), masyarakat desa merupakan 

perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan 

kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungannya dan 

pengaruhnya secara timbal-balik dengan daerah lain. 
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Sedangkan menurut Hanif Nurcholis (2011: 14), desa adalah 

suatu daerah yang didiami oleh penduduk dan di dalamnya mereka 

saling bergotong royong dan memiliki suatu sistem kehidupan. Ciri-

ciri masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut:

1) Masyarakat pedesaan memiliki hubungan yang lebih mendalam 

dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di 

luar batas-batas wilayahnya.  

2) Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar 

kekeluargaan (gemeinschaft atau paguyuban).  

3) Sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. Pekerjaan-

pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sambilan 

atau part time yang biasa mengisi waktu luang.  

4) Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, 

agama, adat-istiadat dan sebagainya.  

Masyarakat pedesaan identik dengan istilah gotong-royong 

yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan 

mereka. Kerja bakti itu ada dua macam: 

a) Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya dari inisiatif 

warga masyarakat itu sendiri (biasanya diistilahkan dari bawah).  

b) Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya tidak dari 

inisiatif warga itu sendiri berasal dari luar (biasanya berasal dari 

atas). 
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c. Pemberdayan Masyarakat  

Istilah pemberdyaan berasal dari kata “daya” yang artinya 

kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdaaan membuat 

sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai 

kekuatan. Makna pemberdayaan menurut pemerintah adalah usaha 

untuk mendorong masyarakat untuk bisa hidup mandiri dengan tujuan 

meningkatkan ukuran-ukuran fisik dan non fisik dalam kehidupan 

masyarakat (Widiastuti, 2015:38).

Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga 

meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah 

serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil 

pembangunan. Seringkali kelompok marginal terlupakan dalam proses 

pengambilan keputusan sehingga mereka mendapat kebijakan-

kebijakan yang kurang memihak kepada kepentingan mereka. Oleh 

karena itu pemberdayaan intinya adalah proses pemanusiaan (Samuel 

paul dalam Widiastuti, 2015:12).

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya 

atau kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan 

mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu 

berkuasa (powerfull) sehingga terjadi keseimbangan (Djohani dalam 

Anwas, 2014:49).

Konsep pemberdayaan dapat dilihat dalam tiga sisi. 

Pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang 
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berkembang, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau 

daya yang dimiliki masyarakat dan pemberdayaan melalui 

pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara melindungi dan 

mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta 

menciptakan kebersamaan dengan kemitraan antara yang sudah maju 

dengan yang masih berkembang ( Bagong Suyanto dalam Widiastuti, 

2015:12).

Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah 

memberdayakan individu dan kelompok orang melalui penguatan 

kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan-

keterampilan) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan 

komunitas mereka. Kapasitas tersebut seringkali berkaitan dengan 

penguatan aspek ekonomi dan politik melalui pembentukan kelompok-

kelompok sosial besar yang bekerja berdasarkan agenda bersama 

(Suharto, dalam widiastuti, 2015:39).

d. Pembangunan Desa 

Susanto mengatakan Pembangunan (development) secara 

umum identik dengan proses perubahan yang direncanakan, atau 

perbaikan kondisi menuju kearah yang lebih baik. Pembangunan 

adalah sebuah upaya untuk mencapai kemajuan dari umat manusia. 

Secara umum pembangunan seringkali dikaitkan dengan pencapaian 

dan peningkatan kesejahteraan secara ekonomis. Pembangunan 

merupakan perubahan dan pemenuhan kebutuhan dalam peningkatan 
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kualitas hidup. Kata kunci dari konsep pembangunan adalah 

perubahan, pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan, peningkatan 

martabat dan harga diri (Anwas, 2013:41).

Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap 

sumber daya yang dilakukan  secara berencana dan berkelanjutan 

dengan prisip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan 

(Bahtiar, Effendi, 2002:2).

Menurut Roger (dalam Agus Suryono, 2001:132), 

pembangunan masyarakat adalah suatu proses perubahan sosial dengan 

partisipasi masyarakat yang luas dalam suatu masyarakat yang 

dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah 

besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainya yang dihargai) untuk 

mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh 

terhadap lingkungan mereka.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa pembangunan itu proses 

perubahan ke arah yang lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pemanfaatan, serta mengevaluasi hasilnya. Selain itu pembangunan 

merupakan suatu proses, ini dimaksudkan bahwa setiap usaha 

pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, dalam 

arti tanpa mengenal batas akhir meskipun dalam perencanaanya dapat 

diatur dalam azas skala prioritas dan tahapan tertentu.  
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2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

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.

BUMDes menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. 

Berangkat dari cara pandang  ini,  jika  pendapatan  asli  desa  dapat  

diperoleh  dari  BUMDes,  maka kondisi  itu  akan  mendorong  setiap  

Pemerintah  Desa  memberikan  “goodwill” dalam merespon pendirian 

BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di 

pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi 

pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes 

mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan 

kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang 

sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan 

terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. 

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan 

lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu: 

a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama. 
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b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) 

melalui penyertaan modal (saham atau andil). 

c. Perasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari 

budaya lokal (local wisdom).

d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil 

informasi pasar. 

e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui 

kebijakan desa (village policy).

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

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

anggota).  

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan 

ekonomi didesa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution)

dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial 

berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam 

penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial 

bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal 

(barang dan jasa) ke pasar. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah 

lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa 

dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan 

kebutuhan dan potensi desa.  
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Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga 

ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut 

asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus 

bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup 

kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak 

luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak 

ketiga. 

Kemudian dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 ayat (6) 

yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau 

didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan 

pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.  

Selain itu BUMDes selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan 

Pemerintah tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan 

pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa mendirikan Badan 

Usaha Milik Desa (ayat 1). Pembentukan badan usaha milik desa 

ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan (ayat 2), bentuk badan usaha milik desa harus 

berbadan hukum  (ayat 3).  

Permendagri juga mengandung substansi yang inovatif. Pertama, 

pembentukan BUMDes bersifat kondisional, yakni membutuhkan 

sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar kelayakan pembentukan 
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BUMDes. Dalam pasal 5 ditegaskan tentang syarat-syarat pembentukan 

BUMDes sebagai berikut:  

a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan 

musyawarah warga desa. 

b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat Sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok. 

c. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara 

optimal, terutama kekayaan desa. 

d. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan 

usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa. 

e. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi 

warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang 

terakomodasi. 

f. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. 

Kedua, BUMDes merupakan usaha desa yang bercirikan 

kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah desa, bukan 

hanya dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, 

melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat. Berbeda 

dengan koperasi yang dimiliki dan bermanfaat hanya untuk anggotanya, 

BUMDes dimiliki dan dimanfaatkan baik oleh pemerintah desa dan 

masyarakat secara keseluruhan. 

Ketiga, mekanisme pembentukan BUMDes bersifat inklusif, 

deliberatif dan partisipatoris. Artinya BUMDes tidak cukup dibentuk oleh 
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pemerintah desa, tetapi dibentuk melalui musyawarah desa yang 

melibatkan berbagai komponan masyarakat. Secara organisasional 

musyawarah desa juga dilembagakan sebagai institusi tertinggi dalam 

BUMDes, seperti halnya rapat anggota dalam koperasi. 

Keempat, pengelolaan BUMDes bersifat demokratis dan 

teknokratis. Dimensi teknokrasi terlihat dalam bentuk pembagian kerja 

yang jelas, dimensi demokrasi tidak hanya terlihat pada komponen 

musyawarah desa (institusi demokrasi deliberatif) tetapi juga ditunjukkan 

pada komponen akuntabilitas. Pemisahan organisasi maupun aset 

BUMDes dari pemerintah desa  merupakan komponen penting untuk 

menjaga akuntabilitas BUMDes (Sutoro, 2014).

Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada 

non anggota di luar desa dengan menempatkan harga dan pelayanan yang 

berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata 

aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi 

ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. 

Tujuan utama pendirian BUMDes yaitu:

a. Meningkatkan perekonomian desa. 

b. Meningkatkan pendapatan asli desa. 

c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.

d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi 

pedesaan. 
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Dinyatakan di dalam Undang-Undang bahwa BUMDes dapat 

didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan 

dan potensi desa adalah kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan 

kebutuhan pokok, tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan 

secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar, 

tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha 

sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, adanya unit-unit usaha 

yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara 

parsial dan kurang terakomodasi.

3. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata 

“participation” yang dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk 

membangkitkan perasaan dan diikutsertakan atau ambil bagian dalam 

kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif 

masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses 

penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang 

dilaksanakan pemerintah.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan 

dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki 

motivasi. Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124), memberikan 

beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut:
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a. Partisipasi berarti yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama 

yang dijalankan bahu membahu dengan saudara kita sebangsa dan 

setanah air untuk membangun masa depan bersama.

b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama 

diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang 

kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau 

dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan 

demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita. 

c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-

pelaksanaan, perencanaan, pembangunan. Partisipasi berarti 

memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai 

pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai 

keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.

d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong kearah 

pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial 

dan keadilan nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan 

hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam 

pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut 

memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan (Suryono, 

2001:124). 
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4. Kesejahteraan Masyarakat 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang 

Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masarakat adalah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar 

dapat hidup dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang diatas dapat kita 

cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan 

seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan 

material dan spiritualnya. Kebuthan material dapat kita hubungkan dengan 

pendapatan yang nanti akan mewujutkan kebutuhan akan pangan, sandang, 

papan dan kesehatan. Dan kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan 

pendidikan, kemudian keamanan dan ketetraman hidup. 

Tujuan dari kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-

Undang Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2009, adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup. 

b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. 

c. Meningkatan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan 

menangani masalah keejahteraan sosial. 

d. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan 

berkelanjutan. 

e. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan keejahteraan 

sosial.
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Kesejahteraan masyarakat adalah masyarakat yang memiliki tata 

kehidupan materil spiritual, jasmani, dan rohani maupun tata kehidupan 

individu dan sosial yang disertai dengan rasa aman, makmur, sentosa, dan 

selamat, yaitu dengan terlepas dari segala macam gangguan, hambatan dan 

kekacauan, agar kedepannya dapat mencapai taraf hidup yang tenteram 

lahir maupun batin dan mampu memenuhi kebutuhan baik jasmani, rohani, 

maupun sosial masyarakatnya. Dalam hal ini kesejahteraan yang 

dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat desa. Adapun tahapan yang 

harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Adanya persediaan sumber-sumber pemecahan masalah yang dapat 

digunakan. Dalam hal ini memang harus diperhatikan, dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada. Khususnya dalam 

meningkatkan kesejahteraan, karena tanpa adanya sumber pemecahan 

masalah maka masalah tersebut akan tetap ada. 

b. Pelaksanaan usaha dalam menggunakan sumber-sumber pemecahan 

masalah harus efektif dan efisien. Pada tahap ini kita harus dapat 

menyelesaikan antara masalah yang ada dengan sumber pemecahan 

masalah yang tepat dan dapat selesai dengan cepat. 

c. Pelaksanaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat harus bersifat demokrasi. Dalam hal ini meningkatkan 

kesejahteraan perekonomian masyarakat lebih baik masyarakat 

tersebut dilibatkan langsung di dalamnya.
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d. Menghindarkan atau mencegah adanya dampak buruk dari suatu usaha 

tersebut. Hal ini juga harus diperhatikan dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

Sebaiknya dalam melakukan usaha tersebut tidak menimbulkan 

dampak buruk bagi masyarakat, tapi sebaliknya dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam masyarakat modern terdapat masyarakat 

pedesaan (rural community) dan masyarakat perkotaan (urban 

community). Masyarakat pedesaan merupakan suatu hubungan masyarakat 

yang mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam dengan 

sistem kehidupan yang berkelompok atas dasar kekeluargaan (Soekanto, 

2006:136). 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Hasil penelitian skripsi yang di tulis Agus Septian Wijanarko (FISIP UPN 

“Veteran” Jawa Timur) pada tahun 2012 yang berjudul Peran Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa 

Pandankrajan Kecamatan Kemalegi Kabupaten Mojokerto. Hasil

penelitian ini menyatakan bahwa pengurus dan anggota BUMDes telah 

berperan dalam mengumpulkan modal BUMDes agar tujuanya dalam 

memberdayakan masyarakat bisa tercapai, upaya BUMDes untuk 

menambah modal dari simpanan sukarela belum bisa terpenuhi, kurangnya 

dukungan dari masyarakat yang mengumpulkan modal BUMDes untuk 

melakukan simpanan sukarela, upaya BUMDes dalam memberi pinjaman 

kepada anggota telah membantu untuk meningkatkan perekonomian 
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masyarakat. Dalam hal ini tujuan BUMDes untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat telah tercapai. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti 

yaitu sama-sama meneliti tentang Peran BUMDes dalam Pemberdayaan 

Masyarakat, sedangkan perbedaanya yaitu skripsi peneliti tidak membahas 

tentang upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan BUMDes.

2. Hasil penelitian skripsi yang ditulis Angger Sekar Manikam (FISIPOL 

UMY) pada tahun 2010 yang berjudul implementasi Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) di Desa Ngemponsari Kecamatan Semanu Kabupaten 

Gunung Kidul. Hasil Penelitian Ini menyatakan bahwa Implementasi 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ngemponsari Kecamatan 

Semanu Kabupaten Gunung Kidul belum berjalan dengan baik. Hal 

tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat desa masih 

rendah, serta program-program Badan Usaha Milik Desa yang belum 

berjalan secara keseluruhan serta belum dapat mengakomodir kepentingan, 

potensi serta kebutuhan petani sebagaimana tujuan utama pendirian 

BUMDes tersebut. Program usaha yang baru berjalan adalah penjualan 

alat tulis kantor dan fotocopy, hal itu belum dapat dikatakan menapung 

kebutuhan dan potensi masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan hasil 

penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang BUMDes di 

masyarakat, sedangkan perbedaanya, hasil penelitian peneliti didapatkan 

bahwa peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat sudah berjalan 

dengan baik, sedangkan dalam penelitian ini, pelaksanaan BUMDes belum 

berjalan dengan baik.
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C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori dan beberapa definisi yang ada, maka 

kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan dalam bagan I sebagai 

berikut: 

  

Bagan 2. Kerangka berfikir

Program kegiatan 

BUMDES Desa 

Sanggrahan

Partisipasi masyarakatPemberdayaan 

masyarakat

Faktor 

penghambat

Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) 
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan 

Kranggan Kabupaten Temanggung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan 

Kabupaten Temanggung terdiri atas Pengolahan Air Bersih Sumber Lancar 

dan Usaha Kredit Mikro Sumber Lancar. BUMDes tersebut merupakan 

unit kegiatan usaha mandiri masyarakat Desa Sanggrahan. Pengolahan Air 

Bersih Sumber Lancar merupakan unit kegiatan usaha BUMDes yang 

bergerak di bidang pengolahan air bersih yang merupakan bentuk 

pelayanan air bersih pedesaan. Adapun  usaha kredit mikro merupakan 

unit kegiatan usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam dalam 

memberikan pelayanan, penyediaan dan pengembangan akses pembiayaan 

usaha mandiri masyarakat dengan melibatkan masyarakat didalamnya.

2. Wujud keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha yang dilakukan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sanggrahan Kecamatan 

Kranggan Kabupaten Temanggung terbagi atas beberapa tahap 

pembangunan. Dalam pelaksanaanya BUMDes Desa Sanggrahan secara
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langsung melibatkan masyarakat di semua tahap pembangunan, baik 

didalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi.

Keterlibatan masyarakat merupakan strategi pendukung dalam 

peningkatan kapasitas serta komitmen masyarakat untuk terlibat dan 

berpartisipasi dalam pembangunan secara mandiri.

3. Hambatan yang dialami Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam 

menjalankan kegiatan usaha BUMDes Desa Sanggrahan Kecamatan 

Kranggan Kabupaten Temanggung adalah BUMDes Desa Sanggrahan 

belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan masyarakat secara 

keseluruhan. Pengelolaan Air Bersih Sumber Lancar hanya mampu 

melayani 1/3 dari jumlah penduduk Desa Sanggrahan, minimnya sumber 

mata air yang dapat dimanfaatkan sebagai pelayanan air bersih 

masyarakat, tidak adanya kerja sama dengan pihak ketiga sehingga 

pengembangan BUMDes terhambat dengan ketersediaan modal, serta 

minimnya partisipasi masyarakat dalam penanaman modal/saham di dalam 

program BUMDes. Namun demikian hambatan yang terjadi merupakan 

suatu proses pembelajaran di dalam pemanfaatan BUMDes.

B. Saran 

Berdasarkan hasil beberapa kesimpulan di atas maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. BUMDes Desa Sanggrahan untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap 

masyarakat sehingga dalam mengimplementasikan BUMDes dapat 



 
 

 
 

menjangkau seluruh masyarakat terutama dalam penambahan kuota air 

bersih dalam melayani kebutuhan pokok masyarakat.

2. BUMDes Desa Sanggrahan untuk lebih menigkatkan peran masyarakat 

dalam pemberdayaan BUMDes melalui kerjasama dalam penguatan modal 

usaha dalam bentuk penenaman saham usaha BUMDes. Adanya kerjasama 

antara pemerintah Desa dengan masyarakat dapat mempercepat 

perkembangan BUMDes yang dilaksanakan. 

3. BUMDes Desa Sanggrahan untuk melakukan pengembangan BUMDes 

dengan membentuk unit usaha baru dalam memberdayakan masyarakat. 

Adanya unit usaha baru dapat membuka akses lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat Desa Sanggrahan.



 

85 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku

Anwas, Oos M. 2013. Pemberdayaan masyarakat diera global. Bandung: 

Alfabeta 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Presedur Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Bintarto, R. Prof. Dr. (2011). Interaksi Desa-Kota. Yogyakarta: Ghalia Indonesia

Djohani, R. 2003. Partisipasi, Pemberdayaan dan Demokrasi Komunitas.
Bandung: Studio Driya Media  

Effendi, Bachtiar.  2002. Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan.
Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset 

Hanif Nurcholis. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Jakarta: Erlangga 

Moleong, J Lexy. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya.

Pusat Kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Buku Panduan Pendirian 

dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya, Malang, 2007 

Siagian,  Sondong. (2005).  Administrasi Pembangunan. Konsep Dimensi dan 
Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara 

Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

Sukriono, Didik. 2010. Pembaharuan Hukum Politik Desa. Malang: Setara Press. 

Suryono, Agus. 2001. Teori dan isi pembangunan. Malang: UM Press 

Susanto. 2008. Peran Penyuluhan Pembangunan dalam Peningkatan Kualitas 
SDM. . Pemberdayaan masyarakat di era global. Bandung: Alfabeta  

Sutoro, Eko. 2014. Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan 
Pembaharuan Desa. Yogyakarta 



 
 

86 
 

Wasistiono, Sadu. 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokus Media.

Widiastuti,dkk. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Marginal. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar.

Widjaja, HAW. (2005) Otonomi Desa. Jakarta: Raja Grafindo Persada 

Yuwono, Teguh. 2001. Manajemen otonomi daerah. Membangun daerah 
berdasar paradigm baru. Semarang: Clypapps Diponegoro University 

Perundang-undangan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan 

Usaha Milik Desa. 

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Keuangan Desa. 

Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik 

Desa. 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Temanggung. 


