
BAB III 

PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai penerapan prinsip-prinsip good 

corporate governance dalam upaya untuk mewujudkan badan usaha milik desa yang 

berkelanjutan. Karena luasnya kerangka kerja prinsip good corporate governance 

itu sendiri, penelitian ini mempertimbangkan penggunaan asas rekognisi sebagai 

bentuk pengakuan terhadap kearifan lokal, khususnya dalam menjalankan dan 

mengembangkan badan usaha milik desa. Dengan diakuinya kearifan lokal badan 

usaha milik desa dapat memiliki celah yang cukup dalam mengembangkan diri. 

Namun, dengan tetap mempertimbangkan luasnya konsep itu pula, kemudian 

digunakan pembatas berupa lima inti yang diterbitkan oleh Komite Nasional 

Corporate Governance.  

Dalam pembahasan ini data mengenai penerapan prinsip good corporate 

governance yang telah didapat dianalisis terkait keterikatannya dengan indikator 

badan usaha yang berkelanjutan. Adapun indikator bagi badan usaha yang 

berkelanjutan menggunakan teori yang disampaikan oleh Arie De Geus. Arie De 

Geus menyebutkan setidaknya terdapat lima ciri yang menunjukkan bahwa suatu 

badan usaha memiliki kemampuan untuk berkelanjutan.  

Yang pertama adalah badan usaha memiliki sensitivitas terhadap 

lingkungan. Untuk bertahan dan berkelanjutan maka badan usaha harus bisa 

menjaga kestabilan alam lingkungannya terlepas dari melimpahnya sumber daya 



alam ataupun proses modernisasi yang terus berlanjut. Tidak hanya menjaga 

lingkungan, perusahaan yang berkelanjutan juga memiliki sensitivitas terhadap 

lingkungannya. Hal tersebut menandakan bahwa badan usaha harus senantiasa 

beradaptasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kemajuan zaman. 

Ciri yang kedua adalah badan usaha yang berkelanjutan selalu menjaga 

nama besar serta memiliki identitas yang kuat. Badan usaha yang berkelanjutan 

mampu menjalin keterikatan yang kuat antara segenap elemen badan usaha, baik 

level bawah, menengah, atas, dan juga entitas mitra. Ikatan kuat itulah yang dapat 

membawa badan usaha untuk mampu berdaya saing di tengah ketatnya persaingan 

pasar. 

Ciri yang ketiga adalah terdesentralisasi serta berkembang sesuai dengan 

konsep bisnis. Badan usaha yang berkelanjutan tidak dijalankan oleh suatu pihak 

dengan kekuasaan absolut, karena kekuasaan absolut akan menyebabkan konflik 

internal di dalam tubuh badan usaha itu sendiri. Desentralisasi kewenangan juga 

dapat mendorong inovasi yang bisa menambah efisiensi penyelenggaraan rumah 

tangga badan usaha. 

Ciri yang keempat adalah memiliki sikap konservatif terhadap keuangan. 

Badan usaha yang berkelanjutan tidak mengambil sebuah risiko keuangan yang 

tidak perlu. Hanya risiko yang terukur dan termanajemenlah yang dapat diambil 

untuk mengembangkan badan usaha. Badan usaha yang berkelanjutan juga 

menyimpan cadangan kas yang cukup, sehingga aktivitas perusahaan dapat 



dijalankan secara fleksibel. Fleksibel yang dimaksud adalah mampu untuk 

menyesuaikan diri ketika terjadi suatu hal yang tidak terduga. 

Terdapat beberapa hal yang ditemukan dalam penelitian ini. Salah satunya 

adalah investor yang menginvestasikan hartanya di BUMDes, tidak mendapatkan 

saham, namun sertifikat MoU. Penerima sertifikat MoU akan mendapatkan 

berbagai hal seperti yang telah ditulis di MoU tersebut seperti pembagian hasil 

usaha, dan lain-lain. Durasi MoU investasi adalah 2 tahun, setelah itu investor boleh 

menentukan apakah akan mencabut investasi atau tetap mempertahankannya.  

Data Kuantitatif dianalisis untuk mengukur penerapan prinsip GCG oleh 

BUMDes Tirta Mandiri. BUMDes Tirta Mandiri dikategorikan telah memenuhi 

suatu prinsip apabila nilai yang didapat lebih dari 9. Nilai 9 menjadi batas penilaian 

baik atau buruk penerapan prinsip GCG karena tiap indikator diwakili oleh 3 

pernyataan, dan apabila suatu prinsip mendapat nilai 9 maka akan dinyatakan 

responden tidak mengetahui penerapan prinsip GCG di BUMDes Tirta Mandiri. 

Apabila nilai yang didapat kurang dari 9 maka BUMDes dinyatakan belum baik 

dalam menerapkan prinsip GCG. 

A. Transparansi 

1. Penyediaan Informasi Mengenai Perusahaan 

Penyediaan informasi berkaitan dengan perusahaan sangat penting untuk 

dilaksanakan. Ketersediaan informasi yang baik dapat menjadi tolok ukur dan atau 

pertimbangan bagi stakeholder maupun shareholder dalam menentukan sikap. 

Keterbukaan juga menunjukkan tidak adanya absolutisme dalam manajemen 



BUMDes. Dari penelitian didapat data kuantitatif dan data kualitatif. Data didapat 

dari survei ekspolratif dan wawancara. 

Tabel 1 

Data survei penyediaan informasi BUMDes Tirta Mandiri 
Sumber: Hasil Olahan Data 

Data di atas menjelaskan bahwa 26,7% responden menilai penyediaan 

informasi terkait BUMDes sangat baik. Mayoritas responden memberi nilai 4 atau 

baik dengan persentase sebesar 66,7%. Berbanding jauh, hanya terdapat 2 

responden yang memberi nilai 2 atau buruk dengan persentase sebesar 6,7%. Dari 

data di atas maka dapat dinyatakan bahwa penyediaan informasi terkait dengan 

BUMDes untuk melaksanakan prinsip transparansi sudah dijalankan dengan baik. 

Dari hasil wawancara ditemukan data bahwa penyediaan informasi 

berkaitan dengan perusahaan dilakukan dengan pelaporan dalam jangka waktu 

tertentu. Informasi mengenai BUMDes dipersiapkan dalam bentuk dokumen fisik 

maupun digital. Kendati terbatas untuk pihak luar, apabila pemerintah desa ataupun 

investor menginginkan maka diperbolehkan untuk mengunjungi kantor BUMDes 

sesuai waktu yang diinginkan. Penyediaan informasi itu tentu memudahkan bagi 

shareholder maupun stakeholder untuk bisa mengetahui keadaan BUMDes. Dalam 

Penyediaan informasi terkait BUMDes 

No Respon Absolut Persen 

1 Sangat Baik 8 26,7% 

2 Baik 20 66,7% 

3 Cukup 2 6,7% 

4 Buruk 0 0% 

5 Sangat Buruk 0 0% 

Total 30 100% 



menjawab pertanyaan mengenai transparansi, Sekretaris BUMDes Tirta Mandiri, 

Saudari Sari menyampaikan sebagai berikut: 

“Laporan keuangan dipegang perusahaan, investor ada pertemuan 

beberapa bulan sekali, investor bisa juga langsung kesini kalau mau 

ke kantor. Kami sejak tahun 2015 sudah memiliki SDM yang cukup 

untuk membuat berkas-berkas informasi perusahaan mulai dari 

rencana strategis, rencana tahunan sampai neraca keuangan. Dan itu 

terbuka bagi seluruh investor apabila ingin melihatnya.” (Senin, 12 

Maret 2018) 

 Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes telah 

menyediakan informasi berkaitan dengan perusahaan dengan standar yang cukup 

profesional jika dibandingkan dengan umkm yang disebutkan pada studi 

kepustakaan.  Dalam studi kepustakaan disebutkan masih terdapat UMKM yang 

belum bisa membedakaan pos-pos aset keuangan sehingga harta pengelola dan 

harta badan usaha belum terpisah. Penyediaan informasi di BUMDes Tirta Mandiri 

telah mencakup rencana strategis, rencana jangka menengah dan pendek dan juga 

neraca kueangan. Kendati BUMDes Tirta Mandiri baru dapat membuat neraca laba-

rugi pada tahun 2015, justru hal itulah yang membuktikan bahwa BUMDes Tirta 

Mandiri terus berusaha untuk mengembangkan transparansi dalam pengelolaan 

keuangannya. Sebagai tambahan, Saudari Sari selaku Sekretaris BUMDes Tirta 

Mandiri menyebutkan: 

“Kami juga memiliki grup Whatsapp apabila terdapat suatu informasi yang 

sekiranya ringan dan dapat disampaikan melalui media tersebut. Informasi-

informasi yang muncul secara mendadak juga biasanya dikomunikasikan 

lewat Whatsapp. Memang kita harus beradaptasi, zaman bergerak maju, 

BUMDes juga harus bergerak maju menyesuaikan perkembangannya. Jadi 

pada dasarnya tidak semua informasi itu harus disampaikan melalui forum-

forum resmi. Forum resmi jelas ada tapi jika bisa dibantu dengan teknologi 

dan pihak-pihak terkait tidak mempermasalahkan, maka bisa digunakan.” 

(senin, 12 Maret 2018). 



 Tambahan di atas, juga menjadi bentuk baru transparansi dalam BUMDes. 

Khususnya Ponggok yang seluruh investor merupakan warga Desa Ponggok yang 

bercirikan paguyuban, jalinan informasi disediakan pula menggunakan media 

daring seperti Whatsapp yang bersifat semi-formal. Penggunaan media tersebut 

tentu tidak terlepas dari pertimbangan mengenai kebiasaan dan hubungan yang 

terbangun antara pihak-pihak terkait, sehingga memang penggunaanya tidak 

seharusnya dilakukan secara serta merta.  

 Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teknologi 

untuk penyampaian informasi berkaitan BUMDes. Salah satunya adalah urgensi 

serta sifat dari informasi itu sendiri. Seberapa penting dan seberapa serius informasi 

yang ditemukan sehingga penggunaan media daring perlu dilakukan. Mengingat 

media daring selain e-mail masih dianggap semi-formal, maka perlu pula 

memperhatikan hubungan antara pengelola BUMDes dengan investor dan 

pemerintah desa. Sangat penting diketahui apakah terdapat investor yang akan 

merasa tersinggung apabila informasi tersebut disampaikan melalui media daring. 

Selain itu, harus pula diketahui apakah media daring yang digunakan benar-benar 

dapat menjangkau seluruh investor. Apabila penggunaan media daring tidak bisa 

menjangkau keseluruhan dari investor maka akan berakibat pada tidak setaranya 

informasi yang diberikan, sehingga akan menyebabkan permasalahan di kemudian 

hari. 

 Selain BUMDes, pemerintah desa yang diwakili oleh sekretaris desa Bapak 

Yani Stiadi juga menambahkan beberapa hal mengenai penyediaan informasi 

BUMDes sebagai berikut: 



“Penyediaan informasi inti, sudah bagus, sudah sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Informasi umum bisa juga disampaikan melalui musyawarah 

desa, atau bahkan bila dimintai tolong untuk menyampaikan desa bisa saja 

membantu dalam menyampaikan informasi. Jadi misalnya ada rencana kita 

ingin membuat sesuatu, kita bantu komunikasi dengan warga. Kalau target 

belum tercapai, nanti kalau ada warga bertanya kita bantu jelaskan, kalau 

perlu kita beri info bagaimana rencana kedepanya. Pemerintah desa kan 

sangat dekat dengan kedua pihak, asal ada keterbukaan (dari BUMDes) 

semuanya enak” (Kamis, 15 Maret 2018). 

Dari jawaban tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah desa 

membenarkan jawaban dari BUMDes yang menyatakan pelaporan telah memenuhi 

standar yang disepakati. Terlihat pula hubungan yang baik antara BUMDes dengan 

pihak pemerintah desa dilihat dari kesediaannya untuk membantu BUMDes dalam 

mengomunikasikan informasi kepada masyarakat utamanya para investor. 

Hubungan yang baik antara kedua pihak dapat terbangun, salah satu alasan yang 

dapat diamati adalah karena lokasi kantor BUMDes Tirta Mandiri yang juga berada 

di Balai Desa. Di lain sisi Perangkat Desa Ponggok memiliki kinerja yang baik, 

sehingga dapat dekat dengan masyarakat. Kedekatan itulah yang kemudian 

mempermudah berjalannya alur informasi mengenai BUMDes. 

 Salah satu investor yang menjadi narasumber membenarkan apa yang telah 

dinyatakan di atas, baik dari pihak pemerintah desa ataupun pihak BUMDes. 

Narasumber tersebut meminta untuk identitas tidak diungkapkan. Dalam 

wawancaranya investor menyatakan sebagai berikut: 

“Tidak ada masalah, BUMDes juga serba terbuka apabila kalau di sini. 

Data yang disediakan sudah lengkap, apabila memang mau melihat kami 

juga dipersilakan. Informasi yang disediakan berupa rencana-rencana dan 

laporan keuangan.” (Kamis, 15 Maret 2018). 

Dari wawancara tersebut didapatkan penegasan bahwa BUMDes tirta Mandiri telah 

menyediakan informasi terkait BUMDes kepada investor. Dari penerapan prinsip 



tersebut BUMDes dapat terdorong untuk tidak mengambil risiko keuangan yang 

tidak perlu. Hal tersebut dikarenakan terdapat pelaporan berkala mengenai kondisi 

keuangan sehingga setiap keputusan keuangan tentu harus menjadi bahan diskusi 

seluruh elemen terkait. Selain pelaporan berkala, kemudahan stakeholder dan 

shareholder dalam mengakses dan memahami laporan keuangan juga menjadi salah 

satu faktor pendorong kuatnya kontrol terhadap manajemen keuangan BUMDes. 

Pihak terkait bahkan dapat melihat laporan keuangan tepat sebelum keputusan 

teknis diambil untuk kemudian menilai sudah benarkah keputusan tersebut. 

2. Aksesibilitas Informasi 

Dalam menyediakan informasi untuk stakeholder dan shareholder, 

informasi tersebut harus mudah diakses dan mudah dipahami sehingga tidak hanya 

sekadar menerima suatu informasi tapi juga memahami informasi tersebut. Hal 

tersebut penting utamanya untuk diterapkan pada BUMDes Tirta Mandiri karena 

bersama dengan Pemerintah Desa Ponggok, Masyarakat Ponggok didorong untuk 

berinvestasi di BUMDes. Dorongan untuk berinvestasi tentu mencakup semua 

kepala keluarga dari berbagai kalangan. 

Tabel 2 

Data survei aksesibilitas informasi BUMDes Tirta Mandiri 

Kemudahan untuk mendapat dan memahami informasi 

No Respon Absolut Persen 

1 Sangat Baik 5 16,7% 

2 Baik 24 80,0% 

3 Cukup 1 3,3% 

4 Buruk 0 0,0% 

5 Sangat Buruk 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 



Data di atas menjelaskan bahwa 16,7% responden menilai aksesibilitas 

terkait informasi BUMDes sangat baik. Mayoritas responden memberi nilai 4 atau 

baik dengan persentase sebesar 80%. Berbanding jauh, hanya terdapat 1 responden 

yang memberi nilai 2 atau buruk dengan persentase sebesar 3,3%. Dari data di atas 

maka dapat dinyatakan bahwa aksesibilitas informasi terkait dengan BUMDes telah 

dijalankan dengan baik. 

Dari hasil wawancara, hingga saat ini telah lebih dari separuh kepala 

keluarga di Desa Ponggok menginvestasikan hartanya dalam BUMDes Tirta 

Mandiri. Kendati angka investor sudah tinggi, Pemerintah Desa Ponggok tetap terus 

berupaya mendorong agar seluruh kepala keluarga bisa berinvestasi di BUMDes. 

Jumlah investor diharapkan bisa meningkat setelah dilaksanakan pendataan ulang 

yang rencananya akan dilaksanakan tahun ini. Maka dari itu, tersedianya informasi 

yang mudah diakses dan mudah dipahami menjadi sangat penting. 

 Dari hasil wawancara dengan sekretaris BUMDes, Saudari Sari, didapat 

hasil sebagai berikut: 

“Kalau untuk orang luar yang tidak berkepentingan kami tidak bisa 

tunjukkan, tapi untuk investor dan Waga Ponggok bisa setiap saat ke 

kantor untuk melihat setiap informasi. Baik data digital maupun fisik kami 

sediakan. Nanti kami bantu jelaskan juga kalau ada yang kurang bisa 

diapahami soal pos-pos keuangan atau rencana strategis.” (Senin, 12 Maret 

2018) 

Berdasarkan jawaban tersebut dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan perlakuan 

dari BUMDes terhadap pihak yang menginginkan data berkaitan dengan 

perusahaan. Hal tersebut wajar dan bisa dipahami karena pada dasarnya sasaran 

calon investor BUMDes Tirta Mandiri hanya terbatas pada Warga Ponggok. Untuk 

memahami berkaitan dengan neraca-neraca keuangan BUMDes Tirta Mandiri 



melalui sekretarisnya juga bersedia menjelaskan berbagai data atau informasi 

tersebut. Dalam keterangan lain yang didapat, disebutkan juga bahwa besarnya 

jumlah investor di Desa Ponggok membuat BUMDes harus menggunakan aplikasi 

media sosial Whatsapp untuk memudahkan aksesibilitas informasi. 

 Selain BUMDes, Perangkat Desa Ponggok juga turut membantu dalam 

menyampaikan informasi berkaitan perusahaan. Perangkat Desa Ponggok Yang 

memiliki kedekatan dengan masyarakat dapat menyampaikan informasi dengan 

bahasa lokal dan nuansa informal yang terbangun sesuai dengan kebiasaan yang 

terbangun. Data tersebut didapat dalam wawancara dengan Sekretaris Desa 

Ponggok Bapak Yani Stiadi, sebagai berikut:  

“iya mas, asal dari BUMDesnya ada komunikasi dengan kami, nanti kami 

bantu untuk komunikasi dengan warga.” (Kamis, 15 Maret 2018)  
 Investor selaku investor menyatakan hal yang berbanding lurus dengan 

pernyataan kedua pihak di atas. Dalam wawancara yang dilaksanakan, Investor 

menyampaikan sebagai berikut: 

“cukup mudah untuk mendapatkan informasi, ada sifat terbuka dari 

pengurus BUMDes. Di lain pihak warga dan Pak Kades juga dekat, jadi 

kalau malam biasa berdiskusi dan warga bisa mendapat banyak informasi 

berkaitan dengan BUMDes. Untuk pernyampaiannya tidak ada masalah 

karena bisa saja dikomunikasikan secara informal dan langsung, ada 

nuansa kedekatan yang terbangun.” (Kamis, 15 Maret 2018) 

Dari wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akses yang diberikan oleh 

BUMDes kepada investor sangat baik, ditunjukkan dengan keterbukaan BUMDes. 

Hubungan baik antara Perangkat Desa Ponggok dengan Masyarakat Ponggok 

mendukung dalam memudahkan investor dalam memahami informasi-informasi 

berkaitan dengan BUMDes. Masyarakat Desa Ponggok yang berciri paguyuban 

atau gemeinschaft dapat menyerap informasi dengan lebih mudah apabila 



digunakan metode pendekatan secara informal dan eksklusif seperti yang dilakukan 

oleh Perangkat Desa Ponggok. 

Penerapan prinsip ini dapat mendorong sensitivitas BUMDes terhadap 

perkembangan teknologi. Salah satu contohnya adalah penggunaan media daring 

whatsapp. Tentunya penggunaan teknologi tersebut dapat meningkatkan efektifitas 

dan efisiensi BUMDes dalam menyediakan informasi. 

3. Pengungkapan Status Perusahaan Secara Berkala 

Pelaporan status perusahaan secara berkala penting dilakukan agar 

shareholder dan stakeholder dapat menentukan sikap sebagai tanggapan atas hal 

tersebut. Pengungkapan status secara berkala juga menjadi indikator penting untuk 

menunjukkan keinginan BUMDes bekerja secara terbuka, jujur, dan bertanggung 

jawab terhadap para pemilik saham. Dengan ditunjukkannya sikap tersebut, maka 

kepercayaan kepada pengelola BUMDes diharapkan dapat menguat dan 

menjadikan pengelolaan BUMDes semakin efektif dan efisien. 

Tabel 3 

Data survei pembuatan laporan berkala BUMDes Tirta Mandiri 

Pembuatan laporan keuangan berkala 

No Respon Absolut Persen 

1 Sangat Baik 12 40,0% 

2 Baik 13 43,3% 

3 Cukup 2 6,7% 

4 Buruk 3 10,0% 

5 Sangat Buruk 0 0% 

Total 30 100,0% 

Sumber: Hasil Olahan Data 



Data di atas menjelaskan bahwa 40% responden menilai pembuatan laporan 

keuangan secara berkala telah dilaksanakan dengan sangat baik. Mayoritas 

responden memberi nilai 4 atau baik dengan persentase sebesar 43,3%. Di lain sisi, 

hanya terdapat 3 responden yang memberi nilai 2 atau buruk dengan persentase 

sebesar 10%. Dari data di atas maka dapat dinyatakan bahwa pembuatan laporan 

keuangan berkala BUMDes Tirta Mandiri sudah dijalankan dengan baik. 

 Dalam wawancara yang telah dilakukan dengan Sekretaris BUMDes Tirta 

Mandiri Saudari Sari, beliau memberi keterangan sebagai berikut: 

“Kalau untuk pelaporan rutin kami adakan setiap 3 bulan sekali atau tiap 

triwulan. Di akhir tahun seperti perusahaan-perusahaan yang lain, kami 

adakan juga pengungkapan status perusahaan pada forum rapat umum 

pemegang saham.” (Senin, 12 Maret 2018) 

Dari pernyataan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDes Tirta 

Mandiri telah melakukan pelaporan status perusahaan secara berkala. Seperti 

perusahaan-perusahaan swasta, BUMDes Tirta Mandiri juga menunjukkan 

profesionalitas dengan menyelenggarakan forum rapat umum pemegang saham. 

Selain rapat umum pemegang saham yang menjadi batas minimal pelaporan 

berkala, BUMDes Tirta Mandiri juga melakukan pelaporan berkala setiap 3 bulan. 

Terkait pelaporan berkala, Sekretaris Desa  Bapak Yani Stiadi menyampaikan hal 

yang sama yaitu sebagai berikut: 

“Pelaporan berkala di sini dilakukan 3 bulan sekali dan setahun sekali 

melalui rapat yang sama dengan rapat umum pemegang saham.” (Kamis, 

15 Maret 2018) 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Sekretaris Desa Ponggok 

membenarkan keterangan yang diberikan oleh Sekretaris BUMDes Tirta Mandiri. 

Adapun penerapan dari prinsip ini dapat mendorong BUMDes untuk lebih 



konservatif dalam menggunakan kapasitas finansialnya sehingga pengelola 

BUMDes harus dapat menakar dengan baik risiko-risiko yang dapat diambil dan 

tidak dapat diambil. 

 

B. Akuntabilitas 

Suatu BUMDes harus mempertanggungjawabkan performanya terhadap 

pemilik saham secara transparan dan jujur. Hal tersebut untuk mencegah agar 

BUMDes tidak mengupayakan keuntungan pihak luar yang tidak berkepentingan 

dan justru mengesampingkan stakeholder dan shareholder. Prinsip ini dapat 

diuraikan menjadi tiga hal sebagai berikut. 

1. Pengelola Bertanggung Jawab terhadap Pemilik Modal atas kinerjanya 

Pengelola  BUMDes Tirta Mandiri mempertanggungjawabkan kinerjanya 

dalam rapat umum pemegang saham dengan menyusun laporan 

pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disusun pada akhir tahun yaitu 

pada Bulan Desember. Penyusunan laporan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh 

seluruh pengurus BUMDes Tirta Mandiri. Untuk melihat seberapa baik penerapan 

prinsip ini, maka telah dilaksanakan survei dengan 30 responden dari stakeholder. 

Selengkapnya disajikan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4 

Data survei pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri 

Pertanggungjawaban pengelola dalam mengelola BUMDes 

No Respon Absolut Persen 

1 Sangat Baik 9 30,0% 



2 Baik 14 46,7% 

3 Cukup 3 10,0% 

4 Buruk 4 13,3% 

5 Sangat Buruk 0 0,0% 

Total 30 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 

Data di atas menjelaskan bahwa 30% responden menilai 

pertanggungjawaban pengelola BUMDes sangat baik. Mayoritas responden 

memberi nilai 4 atau baik dengan persentase sebesar 46,7% atau 14 responden. 10% 

dari responden menyatakan cukup dan terdapat 4 responden yang memberi nilai 2 

atau buruk dengan persentase sebesar 13,3%. Dari data di atas dapat dinyatakan 

bahwa BUMDes telah bertanggung jawab terhadap investor karena 76,7% 

responden memberi penilaian positif bagi pengelola BUMDes. 

Selain data kuantitatif dari survei, didapat pula data kualitatif dari 

wawancara dengan Saudari Sari selaku sekretaris BUMDes. Saudari Sari selaku 

sekretaris BUMDes memberi pernyataan sebagai berikut: 

“LPJnya kita biasanya di akhir tahun, seperti perusahaan pada umumnya, 

pada bulan Desember. Nanti setelah pengurus-pengurusnya, kita ada 6 

orang di manajemen, nanti membuat LPJ bersama. Setelah LPJ jadi, 

ditutup tahun nanti kita ajukan ke BP (Badan Pengawas) terlebih dahulu, 

pada saat itu kita ajukan ke Pak Kades, kalau Pak Kades OK, nanti kita 

maju ke sidang LPJ yang dihadiri BPD, ada dari Dewan Komisarisnya 

perangkat desa, sama pengurus. BP itu perwakilan dari warga Ponggok 

yang sudah dites. BP itu dites dari konsultan independen, jadi memang 

harus yang paham laporan keuangan dan paham alur BUMDes juga. Di 

sini ada 5 anggotanya, warga Ponggok juga.” (Rabu 14 Maret 2018) 

Alur penyusunan laporan pertanggungjawaban dimulai dengan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban oleh manajemen. Setelah itu laporan pertanggungjawaban 

diajukan kepada BP atau Badan Pengawas. Setelah diterima oleh badan pengawas, 

kemudian laporan pertanggungjawaban diajukan kepada Kepala Desa Ponggok. 



Apabila kepada desa menyatakan tidak ada masalah maka akan dilaksanakan sidang 

laporan pertanggungjawaban.  

 Sidang laporan pertanggungjawaban dihadiri oleh badan pengawas, dewan 

komisaris, dan pengurus BUMDes. Badan pengawas merupakan badan yang 

bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan BUMDes. Anggota  badan pengawas 

terdiri dari 5 orang Warga Desa Ponggok yang diseleksi melalui konsultan 

independen sedangkan dewan komisaris diisi oleh Perangkat Desa Ponggok. 

 Sekretaris Desa Ponggok Bapak Yani Stiadi memberikan informasi yang 

serupa dengan yang dijelaskan oleh Sekretaris BUMDes sebelumnya. Narasumber 

menceritakan alur penyampaian dan pembuatan laporan pertanggungjawaban. 

Terdapat beberapa hal yang kemudian ditambahkan oleh Bapak Yani Stiadi. Bapak 

Yani Stiadi menambahkan pentingnya rasa tanggung jawab pengelola perusahaan 

agar cita-cita didirikannya BUMDes dapat tercapai bahkan dibentuk pula BP atau 

badan pengawas untuk memudahkan pengawasan terhadap BUMDes. Hal tersebut 

disampaikan sebagai berikut: 

“Pengawasan sangat penting, jadi agar BUMDes dapat berjalan dengan 

baik sesuai dengan visi misinya, agar sesuai dengan cita-cita BUMDes, 

maka BUMDes diawasi oleh badan pengawas. Badan pengawas ini adalah 

sekelompok orang yang dipilih pada tingkat rw atau dukuh, dan mereka ini 

lah yang mendampingi, mengawasi, bahkan diperkenankan bersama-sama 

melaksanakan pengawasan aktivitas BUMDes, baik rapat ataupun 

eksekusi di lapangan untuk mendampingi.” (Kamis, 15 Maret 2018) 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan pentingnya kontrol 

stakeholder dan shareholder terhadap pengelolaan BUMDes. Namun begitu, tidak 

berarti Pemerintah Desa Ponggok ataupun masyarakat investor memiliki 

kecurigaan tersendiri. Semuanya dilakukan hanya untuk menjaga agar BUMDes 

selalu pada jalan yang telah disepakati dalam anggaran dasar anggaran rumah 



tangga. Adapun pembentukan badan pengawas pada sebuah perusahaan merupakan 

syarat mutlak dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan adanya 

badan pengawas, seluruh investor tidak perlu turun jauh untuk memastikan 

BUMDes dikelola secara baik dan benar yang pada akhirnya akan menurunkan 

efisiensi kinerja pengelola itu sendiri. 

 Berbanding lurus dengan apa yang disampaikan oleh sekretaris BUMDes 

dan sekretaris desa, investor selaku investor juga menilai bahwa pengelola 

BUMDes Tirta Mandiri sangat akuntabel. Investor dalam wawancara yang telah 

dilaksanakan memberi keterangan sebagai berikut: 

“Pengelola BUMDes bertanggung jawab pada pemilik saham. Tiap akhir 

tahun ada laporan pertanggungjawaban, ada sidangnya juga yang dihadiri 

badan pengawas. Sejauh ini yang jelas tidak ada masalah dari segi 

tanggung jawab, banyak keuntungan yang didapat dari BUMDes sesuai 

AD ART” (Kamis, 15 Maret 2018) 

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa telah didapatkan penegasan dari 

investor bahwa pengelola dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap 

seluruh stakeholder dan shareholder terkait. Pertanggungjawaban pengelola 

BUMDes terhadap shareholder dan stakeholder dapat mendorong BUMDes Tirta 

Mandiri memiliki rasa profesionalisme yang tinggi sehingga dalam menyusun 

rencana strategis jangka panjang dilibatkan pula konsultan independen. Dengan 

begitu, BUMDes Tirta Mandiri memiliki kontrol pengeluaran perusahaan dan dapat 

terhindar dari pengambilan risiko yang tidak perlu 



2. Perusahaan Dikelola Dengan Baik dan Memiliki Standar Ukuran, Capaian 

atau Target 

BUMDes Tirta Mandiri memiliki SOP atau proses operasi standar yang 

sama dengan perusahaan pada umumnya. Dengan demikian, tentu BUMDes juga 

memiliki standar ukuran atau targetnya sendiri. Untuk menilai penerapan prinsip 

tersebut telah dilakukan survei kepada stakeholder yang menghasilkan data sebagai 

berikut: 

Tabel 5 

Data survei pembuatan target pendapatan BUMDes Tirta Mandiri 

Adanya target pendapatan 

No Respon Absolut Persen 

1 Sangat Baik 9 30,0% 

2 Baik 17 56,7% 

3 Cukup 1 3,3% 

4 Buruk 3 10,0% 

5 Sangat Buruk 0 0,0% 

Total 30 100,0% 
Sumber: Hasil Olahan Data 

Data di atas menjelaskan bahwa 30% responden menilai penetapan target 

pendapatan BUMDes sangat baik. Sejumlah 17 responden atau 56,7% memberi 

nilai 4 atau baik. Terdapat 1 responden yang memberi pernyataan cukup dan 

terdapat 10% responden yang menyatakan buruk. Dari data di atas maka dapat 

dinyatakan BUMDes Tirta Mandiri sudah menerapkan penyusunan target 

pendapatan dengan baik karena 86,7% responden memberi penilaian positif bagi 

BUMDes. 



Dari hasil wawancara, Saudari Sari selaku Sekretaris BUMDes Tirta 

Mandiri memberikan pernyataan sebagai berikut: 

“Tentu ada, harus ada. Kalau BUMDes kan SOP nya standar PT standar 

perusahaan jadi kalau kita biasanya penyusunan target kalau kita namanya 

RAPB, itu biasanya di awal tahun setelah LPJ selesai. Pembahasan RAPB 

nanti alurnya sama juga. Disusun pengurus dibantu konsultan, kemudian 

diserahkan ke BP, setelah nanti disetujui, Pak Kades sebagai komisaris 

juga menyetujui, nanti kita share ke lembaga desa. Ke BPD, komisaris, ke 

karyawan. Berapa targetnya di tiap pos-pos, biaya-biayanya di tiap posnya, 

biar semua karyawan juga paham.” (Rabu 14 Maret 2018) 

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa target disusun dalam bentuk 

RAPB atau rencana anggaran dan belanja. Dalam RAPB juga memuat target-target 

pos-pos keuangan tiap unit usaha. Alur penyusunan RAPB sama dengan 

penyusunan laporan pertanggungjawaban sedangkan waktu penyusunan RAPB 

dilakukan setelah laporan pertanggungjawaban. 

 Sekretaris Desa Ponggok menambahkan salah satu hal terpenting dalam 

membangun BUMDes adalah standar ukuran dan target bagi BUMDes itu sendiri. 

Tanpa adanya standar ukuran atau target, penyelenggaraan BUMDes hanya akan 

berjalan monoton. Terutama bagi BUMDes Tirta Mandiri yang sebagian besar unit 

usaha bergerak di bidang pariwisata. Apabila BUMDes hanya berjalan monoton 

maka pasar atau pengunjung akan merasa jenuh. Maka dari itu, adanya target atau 

standar capaian bertujuan untuk mendorong agar BUMDes terus berinovasi 

menyesuaikan diri dengan lingkungan, pasar, dan kemajuan IPTEK. Dalam 

wawancara dengan Sekretaris Desa Ponggok, beliau menyatakan sebagai berikut: 

“Iya, ini harus. Semua harus memiliki standar, ukuran, target, dan mimpi, 

kalau tidak usaha kita hanya monoton, berjalan di tempat. Hal terpenting 

ketika membangun BUMDes adalah adanya target, standar ukuran, 

capaian inilah yang kemudian akan mendorong adanya perkembangan dan 

invoasi. Contoh usaha di BUMDes adalah pariwisata, kalau tidak ada 

target maka tidak ada perkembangan, kalau tidak ada perkembangan maka 



pengunjung akan jenuh dan kemudian ditinggalkan.” (Kamis, 15 Maret 

2018) 

Wawancara dengan investor sebagai pemilik saham juga menghasilkan data yang 

sama. Dinyatakan bahwa memang benar ada standar ukuran atau target yang 

disusun melalui proses yang sama dengan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban. Investor menambahkan sebagai berikut: 

“ada, ada standar ukuran atau targetnya. Penyusunannya hampir sama 

dengan laporan pertanggungjawaban.” (Kamis, 15 Maret 2018) 

Dari wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 

ini mendorong keterikatan yang kuat di seluruh elemen BUMDes baik internal 

maupun eksternal. Salah satu yang mendorong terjalinnya keterikatan adalah ketika 

pembuatan standar ukuran atau target. Dalam wawancara dengan sekretaris 

BUMDes dinyatakan setelah tersusun target maka manajemen akan segera 

berkomunikasi dengan pihak internal dengan menyiapkan berbagai strategi bisnis 

dan kontrol terhadap seluruh unit. Dalam penyusunan hingga persidangan laporan 

pertanggungjawaban pun seluruh elemen mulai dari sekretaris hingga direktur terus 

saling berkomunikasi dan bekerja sama. 

3. Pertimbangan Kepentingan Pemilik Saham dan Pihak Terkait dalam 

Pengelolaan Perusahaan 

Kaitannya dengan pengelolaan BUMDes, BUMDes Tirta Mandiri selalu 

mengadakan diskusi atau musyawarah dengan seluruh elemen terkait, terlebih jika 

terdapat program yang harus dijalankan. Hal tersebut dibuktikan dalam survei yang 

dilakukan kepada 30 stakeholder BUMDes Tirta Mandiri. 

Tabel 6 

Data survei pertimbangan stakeholder BUMDes Tirta Mandiri 



Pertimbangan investor dan desa dalam mengelola BUMDes 

No Respon Absolut Persen 

1 Sangat Baik 10 33,3% 

2 Baik 19 63,3% 

3 Cukup 1 3,3% 

4 Buruk 0 0,0% 

5 Sangat Buruk 0 0,0% 

Total 30 100,0% 

Sumber: Hasil Olahan Data 

Data di atas menjelaskan bahwa 10 responden atau 33,3% menilai 

pertimbangan stakholder dalam pengelolaan BUMDes sangat baik. Sejumlah 19 

responden atau 63,3% memberi nilai 4 atau baik. Terdapat 1 responden yang 

memberi pernyataan cukup dan tidak ada responden yang menyatakan buruk. Dari 

data di atas maka dapat dinyatakan bahwa BUMDes Tirta Mandiri sudah 

menerapkan prinsip ini dengan baik karena 96,6% responden memberi penilaian 

positif. 

Dalam wawancara dengan Sekretaris BUMDes Tirta Mandiri, dinyatakan 

sebagai berikut: 

“Biasanya kami adakan musyawarah dengan masyarakat, jadi duduk 

bersama membahas program yang akan dijalankan. Kepala desa juga 

sangat aktif berdiskusi dengan masyarakat sebelum diadakan musyawarah, 

jadi sudah banyak pendapat yang tersaring. Kalau untuk desa sebagai 

pemegang saham jelas, BUMDes ada untuk membantu pemerintah desa 

memakmurkan desa. Kami punya cita-cita didirikannya BUMDes yang 

tertulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi seluruh 

usaha memang diarahkan menuju arah itu.” (Rabu, 14 Maret 2018) 

 Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

menyelenggarakan aktivitas BUMDes, BUMDes selalu mempertimbangkan 

seluruh kepentingan pemilik saham baik Desa sebagai pemegang saham ataupun 

masyarakat sebagai investor. Salah satu hal yang dapat dicermati adalah aktivitas 



kepala desa yang ikut membantu dalam menyaring pendapat masyarakat dengan 

melakukan diskusi-diskusi sebelum suatu musyawarah program dilaksanakan. Hal 

tersebut paling tidak menandakan dua hal. Pertama adalah dekatnya hubungan 

antara BUMDes dengan kepala desa sebagai pemerintah desa dan yang kedua 

adalah adanya communication flow dari masyarakat kepada BUMDes. Arus 

komunikasi dari masyarakat menuju BUMDes yang diperantarai oleh kepala desa 

menandakan adanya hubungan dua arah, tidak hanya top-down namun juga bottom-

up. 

 Sekretaris Desa Ponggok menambahkan salah satu forum lain yang menjadi 

haluan tertinggi dalam pengambilan keputusan di Desa Ponggok yaitu musdes atau 

musyawarah desa. Bapak Yani Stiadi menambahkan sebagai berikut: 

“Sebenarnya kalau di Desa Ponggok, tetap suatu keputusan penting harus 

disepakati melalui musyawarah desa. Setelah ada musyawarah desa baru 

nanti kepala desa bisa membuat peraturan desa, termasuk segala hal yang 

mengatur BUMDes.” (Kamis, 15 Maret 2018) 

Selain sekretaris desa, investor sebagai investor juga menyatakan hal yang 

sama, dalam wawancara (Kamis, 15 maret 2018) disebutkan bahwa hingga saat ini 

belum pernah terjadi konflik antara pengelola dengan pemilik saham baik 

pemerintah desa ataupun masyarakat. Investor memuji akuntabilitas pengelola 

BUMDes karena tetap teguh dalam mengusahakan pengelolaan BUMDes 

walaupun sebagain besar masyarakat pada awal pembentukan sempat 

meremehkannya. Investor juga memuji pengelolaan BUMDes yang tidak ingin 

bersifat arogan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan 

berkaitan dengan pengelolaan BUMDes. 



Dari pelaksanaan prinsip ini BUMDes Tirta Mandiri dapat memiliki citra 

positif. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan investor selaku informan dari 

investor melalui pujian yang dilontarkan. Sekretaris Desa Ponggok juga 

melontarkan pujian karena pengelola BUMDes sangat kooperatif terhadap 

pemerintah desa, tidak hanya transparan namun juga kinerjanya akuntabel, dapat 

dipercaya dan bertanggung jawab.  

Pujian tersebut didapat oleh pengelola BUMDes karena kesediaannya untuk 

melibatkan seluruh elemen dalam proses pengelolaan BUMDes, khususnya dalam 

proses pengambilan keputusan mengenai langkah BUMDes. Selain itu, pengelola 

BUMDes juga bekerja dengan standar ukuran yang jelas sehingga akan mudah 

terlihat apabila terdapat penyimpangan dalam pengelolaannya. Pada masa tutup 

buku, seluruh kinjerjapun dipertanggungjawabkan dalam bentuk penyusunan dan 

persidangan laporan pertanggungjawaban BUMDes. 

Pertimbangan kepentingan stakeholder dan shareholder mendorong 

BUMDes untuk terbebas dari kekuasaan absolut. Hal itu dikarenakan seluruh 

komponen mulai dari pemegang saham yaitu desa hingga masyarakat sebagai 

investor selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan berkaitan dengan 

BUMDes. Jadi, absolutisme tidak dapat berkembang di dalam BUMDes.  

Dinyatakan pula oleh Sekretaris Desa Ponggok bahwa forum tertinggi di 

desa adalah musyawarah desa. Forum tersebut melibatkan seluruh Warga Desa 

Ponggok dan menjadi acuan kinerja seluruh komponen pemerintah desa tidak 

terkecuali BUMDes. Selain itu, masih terdapat badan pengawas yang menjadi 



media kontrol terhadap pengelolaan BUMDes sekaligus media penerima informasi 

bagi masyarakat investor. 

C. Responsibilitas 

Dalam menyelenggarakan tata kelolanya BUMDes harus bertanggung 

jawab tidak hanya kepada pemilik saham atau shareholder, namun juga kepada 

masyarakat dan lingkungan sekitar. Pertanggungjawaban tersebut dapat diamalkan 

secara langsung atau secara kolektif bekerja sama dengan berbagai pihak. 

Responsibilitas BUMDes terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar sangat 

penting karena menyangkut citra perusahaan secara langsung dan juga daya dukung 

alam tempat usaha didirikan. 

1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan 

Secara kuantitatif, penerapan prinsip ini dapat dipahami dengan mencermati 

tabel hasil survei yang telah dilaksanakan. Adapun tabel tersebut disamapaikan 

sebagai berikut: 

Tabel 7 

Data survei kepatuhan terhadap hukum 

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

No Respon Absolut Persen 

1 Sangat Baik 11 36,7% 

2 Baik 18 60,0% 

3 Cukup 1 3,3% 

4 Buruk 0 0,0% 

5 Sangat Buruk 0 0,0% 

Total 30 100,0% 
Sumber: Hasil Olahan Data 



Dari 30 responden, 11 responden atau 36,7% dari total sampel menyatakan 

sangat baik dan 18 responden atau 60% dari total sampel menyatakan sangat baik. 

Nilai lain yang didapat adalah 3 sebanyak 1 responden atau 3,3%. Dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip ini telah berjalan sangat baik. 

Dari wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris BUMDes Tirta Mandiri, 

didapat data sebagai berikut: 

“sampai saat ini belum pernah terjadi pelanggaran hukum oleh BUMDes 

Tirta Mandiri. Kita kan selalu berkonsultasi dengan pihak desa, dari 

pemerintah desa sendiri sudah langsung terlibat sebagai dewan komisaris, 

ada juga dari masyarakat badan pengawas itu. Kami kontrol sangat kuat. 

Efeknya, mungkin masyarakat tambah percaya dengan pengelola 

BUMDes, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten pun demikian.” 

(Rabu, 14 Maret 2018) 

Data tersebut menunjukkan bahwa BUMDes Tirta Mandiri belum pernah 

mengalami pelanggaran hukum. Disebutkan pula pentingnya kontrol pengawas 

baik dewan komisaris sebagai kontrol dari pemerintah desa dan juga badan 

pengawas sebagai lembaga kontrol dari masyarakat untuk mewujudkan BUMDes 

yang taat hukum. Efek dari ketaatan hukum oleh BUMDes Tirta Mandiri dapat 

secara langsung membentuk citra bersih yang tentunya positif. 

 Pihak desa menambahkan bahwa sangat penting untuk selalu menaati 

regulasi hukum yang berlaku. Ketika terdapat aturan yang dapat berarti multi tafsir 

maka akan diserahkan kepada musyawarah desa,  namun tentu tetap mengacu pada 

hukum yang ada di atasnya. Selengkapnya Sekretaris Desa Ponggok Bapak Yani 

Stiadi menjelaskan sebagai berikut: 

“Harus, agar tidak berbenturan dengan regulasi hukum yang berlaku. 

Terkadang hukum bisa dianggap luwes, ketika terjadi hal yang sensitif 

maka kami serahkan ke Musdes, namun tetap pada koridor hukum sesuai 

dengan yang ada di atasnya.” (Kamis, 15 Maret 2018) 



 Selain pihak desa, informan investor juga membenarkan pernyataan 

tersebut. Dalam wawancara yang telah dilaksanakan (Kamis, 15 Maret 2018) 

investor memberi keterangan bahwa BUMDes Tirta Mandiri tidak pernah 

melanggar hukum, dan hal tersebut disambut positif oleh seluruh investor. Selain 

akan berakibat buruk bagi citra BUMDes, pelanggaran hukum akan berakibat 

terkurasnya sumber daya BUMDes, baik finansial, manusia ataupun waktu. 

Pada dasarnya hukum dibuat untuk melindungi dua entitas yakni manusia 

dan alam. Dengan mematuhi hukum maka BUMDes dalam artian lain telah 

berusaha menjaga alam dan manusia beserta lingkungan sosialnya. BUMDes Tirta 

Mandiri menjaga lingkungan alamnya dengan menanam berbagai pohon di Desa 

Ponggok. Selain itu, BUMDes bersama desa juga aktif melakukan peremajaan pada 

sumber mata air di berbagai umbul yang terdapat di Desa Ponggok. Dengan 

bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, BUMDes Tirta Mandiri juga dapat 

berkembang menyesuaikan temuan-temuan baru potensi desa.  

2. Bertanggung Jawab terhadap Masyarakat dan Lingkungan 

Tabel 8 

Data survei kontribusi BUMDes Tirta Mandiri terhadap masyarakat dan 

lingkungan 

Kontribusi BUMDes dalam membantu masyarakat dan menjaga lingkungan 

No Respon Absolut Persen 

1 Sangat Baik 13 43,3% 

2 Baik 15 50,0% 

3 Cukup 1 3,3% 

4 Buruk 0 0,0% 

5 Sangat Buruk 1 3,3% 

Total 30 100,0% 
Sumber: Hasil Olahan Data 



Dari 30 responden, 13 responden menyatakan kontribusi BUMDes terhadap 

masyarakat dan lingkungan sekitar sangat baik dan sejumlah 15 responden menilai 

baik. Di lain sisi, terdapat 1 responden menyatakan cukup, dan 1 responden 

menyatakan sangat buruk. Data tersebut menggambarkan bahwa BUMDes sudah 

memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. 

Bentuk tanggung jawab utama BUMDes Tirta Mandiri terhadap masyarakat 

sekitar merupakan salah satu tujuan didirikannya BUMDes itu sendiri. Tujuan itu 

adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Pemberdayaan ekonomi 

diwujudkan dengan berbagai cara meliputi pelibatan masyarakat dalam 

kepemilikan BUMDes melalui investasi saham, bekerja sama dengan masyarakat 

yang memiliki usaha, dan lain-lain.  

Selain secara finansial, BUMDes juga menerapkan prinsip responsibilitas 

dengan memberi bantuan sosial. Untuk mengurusi tanggungjawab BUMDes 

terhadap warga desa, BUMDes bekerja sama dengan lembaga amal Desa Ponggok 

yaitu LAZIZAWA. Adanya badan amal tersebut dapat membantu BUMDes dalam 

menerapkan prinsip responsibilitas. Selain LAZIZAWA, BUMDes pada dasarnya 

juga bekerja sama dengan desa dalam melakukan tugas pembantuan sosial. Seperti 

yang dijelaskan sebelumnya, desa yang memegang seluruh data kependudukan 

memiliki kemampuan yang lebih besar  dalam menyalurkan bantuan. Tugas 

LAZIZAWA dalam hal ini berperan sebagai eksekutor lapangan sedangkan 

Pemerintah Desa Ponggok berperan sebagai koordinator. Salah satu cara yang 

dilakukan BUMDes agar dapat mendukung LAZIZAWA adalah dengan 



mengambil Rp 1.000 dari tiket masuk unit usaha seperti Umbul Ponggok untuk 

kemudian diserahkan kepada LAZIZAWA. 

Adapun bantuan sosial yang dilakukan oleh BUMDes Tirta Mandiri 

diantaranya dengan menutup biaya BPJS kelas c bagi Warga Desa Ponggok, 

progam satu rumah satu sarjana, dan pembantuan bagi warga yang kesusahan. 

Program satu rumah satu sarjana adalah program pemberian uang saku kepada 

Warga Desa Ponggok yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Program lain 

yaitu pembantuan bagi warga yang kesusahan dapat diberikan jika pemohon 

mengajukan proposal berkaitan dengan bantuan yang diinginkan. Data di atas 

didapat dari hasil observasi dan wawancara dengan Sekretaris BUMDes Tirta 

Mandiri Saudari Sari yang menyatakan sebagai berikut: 

“Ada banyak program mas kalau di sini. Satu rumah satu sarjana, bpjs 

sudah dicover, untuk lembaga rt/rw dapat android satu-satu juga, kalau ada 

warga kesusahan bisa ngajuin proposal ke sini nanti kita acc juga, misal 

untuk perbaikan rumah, atau yang lainnya. Kita ada lembaga amalnya juga 

namanya Lazizawa. Jadi dari 1 tiket 15.000 itu perseribunya sudah masuk 

ke lazizawa, jadi untuk CSR sudah ada lembaga sendiri namanya 

Lazizawa, biar beban tidak menumpuk di BUMDes.” (Rabu, 14 Maret 

2018) 

 Dalam wawancara dengan Sekretaris Desa Ponggok, Bapak Yani Stiadi 

memberikan keterangan bentuk pertanggungjawaban BUMDes Tirta Mandiri 

kepada masyarakat desa salah satunya adalah dengan membantu usaha mereka. 

BUMDes Tirta Mandiri dapat membantu usaha masyarakat dengan pemasaran. 

Baik warung kuliner, UKM, atau kegiatan produksi rumah tangga apabila ingin 

menjalin kerja sama dengan BUMDes, maka BUMDes akan membantu. Sebagai 

contoh, terdapat produksi berbagai olahan nila yang dikelola oleh PKK di tiap-tiap 



RW, kemudian produk tersebut ditampilkan di unit-unit usaha BUMDes seperti 

Umbul Ponggok atau toko desa. Berikut pernyataan Bapak Yani Stiadi: 

“Bentuk tanggung jawab BUMDes, salah satunya dengan pemberdayaan 

perekonomian masayrakat. Jadi masyarakat diberi kesempatan untuk 

berinvestasi, masyarakat juga diperbolehkan untuk mempunyai salah satu 

bentuk usaha, baik itu warung kuliner, UKM, kegiatan produksi rumah 

tangga, nah itu bisa dikerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan 

tersebut. Di Desa Ponggok ada produksi usaha yang dikelola oleh PKK di 

tiap2 RW yang mengolah bahan baku ikan nila untuk dibuat berbagai 

produk turunan seperti abon, bakso nila, kerupuk nila, dan lain sebagainya. 

Nah hal2 tersebut bisa dikerjasamakan dengan BUMDes.” (Kamis, 15 

Maret 2018) 

 Berkaitan dengan CSR, Bapak Yani Stiadi memberikan keterangan bahwa 

di Desa Ponggok, BUMDes menyalurkan CSR melalui APBDes. Maka dari itu, 

dana CSR yang akan disalurkan oleh BUMDes, sudah terlebih dahulu masuk di 

dalam pos APBDes. Pemerintahlah yang kemudian akan menyalurkan pada 

masyarakat. Hal tersebut dikarenakan data berkaitan dengan Masyarakat Desa 

Ponggok dimiliki oleh pemerintah desa, bukan BUMDes. Cara tersebut juga dinilai 

lebih efisien bagi BUMDes yang hanya beranggotakan 6 orang dalam 

manajemennya. Selengkapnya, Bapak Yani Stiadi menyatakan sebagai berikut: 

“ada juga CSRnya sesuai dengan standar perusahaan. Di sini CSRnya 

masuk dalam APBD, di atur dalam ad/art nya BUMDes 30% pendapatan 

BUMDes masuk dalam APBDes. Pemerintah desa kemudian yang akan 

memberikan CSR sesuai dengan data yang dimiliki desa.” (Kamis, 15 

Maret 2018) 

 Selain pertanggungjawaban dengan sosial, BUMDes juga bertanggung 

jawab dalam pelestarian alam sekitar. Salah satu yang dilakukan adalah dengan 

peremajaan berbagai umbul atau sumber air yang berada di Desa Ponggok. 

Peremajaan dilaksanakan dengan mengeruk atau membuka ulang sumber mata air 



yang tertimbun tanah. Dalam wawancara dengan Saudari Sari, Saudari Sari 

memberi pernyataan sebagai berikut: 

“Ada mas, salah satu yang rutin kami lakukan peremajan di umbul-umbul 

yang berada di sekitar desa. Jadi dalam beberapa bulan sekali kalau sumber 

mata air tertutup, kita buka lagi.” (Rabu, 14 Maret 2018) 

Bapak Yani Stiadi menambahkan, selain peremajaan umbul, terdapat pula 

penanaman pohon. Salah satu contoh penanaman pohon dapat dilihat di jalan-jalan 

yang ada di Desa Ponggok. Walaupun jalan tersebut menjadi tanggung jawab dari 

Pemerintah Kabupaten Klaten, Pemerintah Desa Ponggok menyadari perlunya 

untuk menjaga alam agar alam tetap bisa mempertahankan daya dukungnya. Selain 

untuk mempertahankan daya dukung alam, menjaga alam sekitar dapat pula 

membantu dalam menemukan potensi-potensi lain yang ada di lingkungan desa 

sehingga BUMDes dapat mengambil manfaatnya dan dapat tumbuh berkembang. 

 Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah seorang investor (Kamis, 

15 Maret 2018), didapat keterangan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan 

oleh BUMDes kepada masyarakat memberikan kesan positif. Investor sebagai 

narasumber banyak mengamati melalui percakapan antar masyarakat. Banyak dari 

kalangan masyarakat yang bersyukur dapat langsung menikmati hasil BUMDes 

melalui penutupan biaya BPJS. Masyarakat juga bersyukur perekonomiannya dapat 

terangkat karena kondisi perekonomian desa yang semakin baik. Dengan 

bertanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar maka BUMDes 

bisa mendapatkan citra positif dari masyakrat sekitar. Hal tersebut merupakan salah 

satu indikator sebuah perusahaan yang berkelanjutan. 



3. Mempertahankan Citra Positif Sebagai Perusahaan yang Baik 

Tabel 9 

Data survei citra positif BUMDes Tirta Mandiri 

Citra positif BUMDes 

No Respon Absolut Persen 

1 Sangat Baik 13 43,3% 

2 Baik 12 40,0% 

3 Cukup 2 6,7% 

4 Buruk 3 10,0% 

5 Sangat Buruk 0 0,0% 

Total 30 100,0% 
Sumber: Hasil Olahan Data 

Dari 30 responden, 43% atau 13 orang menyatakan penerapan prinsip ini 

sangat baik, dan 40% atau 12 responden menyatakan baik. Jumlah total kedua nilai 

tersebut adalah 83,3%. Hanya terdapat 2 responden atau 6,7% yang menyatakan 

cukup dan 3 responden yang menyatakan buruk. Dari datas di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa prinsip ini sudah diterapkan dengan baik. 

Sekretaris BUMDes Tirta Mandiri (wawancara Rabu, 14 Maret 2018), 

Sekretaris Desa Ponggok (wawancara Kamis, 15 Maret 2018) dan narasumber 

selaku investor (wawancara Kamis, 15 Maret 2018) masing-masing memberikan 

keterangan singkat yang yang hampir sama berkaitan dengan usaha untuk 

mempertahankan citra positif BUMDes. Kunci utama untuk melakukannya adalah 

dengan tetap akuntabel, transparan, independen, profesional, dan konsisten dalam 

menjalankan aktivitas BUMDes.  

Penerapan prinsip responsibilitas dalam tata kelola BUMDes berdampak 

besar pada indikator ini. Hal tersebut dikarenakan citra positif merupakan efek 

langsung yang didapat dari sikap bertanggung jawab yang dilakukan oleh BUMDes 



Tirta Mandiri. Citra positif itu dapat ditemukan dari penyataan saudara x sebagai 

investor yang sering mengamati pembicaraan warga masyarakat di Desa Ponggok.  

Hasilnya, Sebagian besar warga memandang positif berbagai program 

sosial BUMDes seperti penutupan biaya BPJS masyarakat serta pemberian 

kesempatan kerja kepada masyarakat lokal. Tidak hanya program sosial, 

masyarakat juga menilai BUMDes sebagai entitas yang positif karena tidak pernah 

tersandung masyarakat. Apabila BUMDes pernah mengalami masalah hukum tentu 

akan banyak sentimen negatif bermunculan terhadap BUMDes, karena itu bersih 

dari kasus hukum merupakan syarat utama apabila ingin dikenal sebagai BUMDes 

yang bercitra positif. 

D. Independensi 

Independensi merupakan prinsip yang menyebutkan bahwa BUMDes harus 

dikelola secara independen atau mandiri dengan keseimbangan kekuatan yang 

pantas sehinga tidak ada dominasi atau intervensi dari perusahaan atau pihak luar. 

Independensi merupakan salah satu kunci BUMDes untuk menyusun kebijakan 

atau keputusan yang tepat. Penerapan prinsip independensi juga memastikan bahwa 

tata kelola BUMDes dilaksanakan dengan baik dan benar. 

1. Kemandirian dalam Mengelola Perusahaan 

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kemandirian dalam 

mengelola perusahaan bukan berarti perusahaan terisolasi dari seluruh pihak yang 

bukan manajemen. Kemandirian dalam mengelola perusahaan lebih tepat 

mengharuskan atau menekankan perusahaan untuk tidak mengikuti arahan atau 



perintah dari perusahaan lain yang lebih kuat atau yang lebih berkuasa. Hal tersebut 

berlaku pula bagi BUMDes. BUMDes yang independen merupakan BUMDes yang 

tidak mengikuti badan usaha lain dalam memutuskan sebuah kebijkakan. Walaupun 

terdapat perusahaan besar di kawasan desa sekalipun, BUMDes harus tetap 

independen dalam menjalankan aktivitasnya. Hal tersebut tentu tidak mudah untuk 

dilakukan, karena itu BUMDes dan segala pihak terkait harus memberi proteksi 

untuk mewujudkannya. 

Tabel 10 

Data survei kemandirian pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri 

Kemandirian pengelolaan BUMDes 

No Respon Absolut Persen 

1 Sangat Baik 9 30,0% 

2 Baik 17 56,7% 

3 Cukup 4 13,3% 

4 Buruk 0 0,0% 

5 Sangat Buruk 0 0,0% 

Total 30 100,0% 
Sumber: Hasil Olahan Data 

Dari 30 responden, 9 responden menyatakan penerapan prinsip ini sangat 

baik, dan 17 responden atau 56,7% dai total sampel menyatakan baik. Jumlah total 

kedua nilai tersebut adalah 86,7%. Namun, terdapat 4 responden atau 13,3% yang 

menyatakan cukup. Dari datas di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip ini 

sudah diterapkan dengan baik. 

Sekretaris BUMDes Tirta Mandiri, Saudari Sari, dalam wawancara yang 

telah dilaksanakan (Rabu, 14 Maret 2018) memberikan keterangan bahwa 

BUMDes Tirta Mandiri tidak pernah mendapat tekanan dari perusahaan atau pihak 

manapun. Seluruh aktivitas dan keputusan berkaitan dengan BUMDes diambil 



secara objektif untuk sebesar-besarnya kebaikan BUMDes. Keterangan yang 

didapat dari wawancara dengan Sekretaris Desa Ponggok, Bapak Yani Stiadi dan 

narasumber investor (Kamis, 15 Maret 2018) menjadi konfirmasi dari keterangan 

Sekretaris BUMDes Tirta Mandiri. Keduanya membenarkan bahwa memang tidak 

pernah terlihat atau diketahui akan terjadinya intervensi pihak luar terhadap 

BUMDes. 

Dengan menerapkan prinsip ini, BUMDes Tirta Mandiri dan seluruh elemen 

terkait dapat mengembangkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar, tidak hanya 

alam, namun juga sosial. Desa Ponggok memiliki banyak sumber mata air sehingga 

banyak terdapat perusahaan-perusahaan yang didirikan di sekitar desa. Selain 

beroperasi, banyak pula perusahaan yang mengambil sumber daya alam yang ada 

di Desa Ponggok. Adanya perusahaan-perusahaan besar di sekitar kawasan Desa 

Ponggok mendorong BUMDes Tirta Mandiri untuk menemukan cara agar 

independensi tetap terjaga. Untuk itu, BUMDes Tirta Mandiri harus sensitif 

memahami fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya, khususnya berkaitan 

dengan entitas-entitas badan usaha lain baik yang berskala mikro, menengah 

ataupun besar. 

2. Perlindungan dari Intervensi Pihak Luar  

Tabel 11 

Data survei perlindungan BUMDes Tirta Mandiri terhadap intervensi 

Bebas dari intervensi pihak luar yang tidak berkepentingan 

No Respon Absolut Persen 

1 Sangat Baik 8 26,7% 

2 Baik 19 63,3% 

3 Cukup 3 10,0% 



4 Buruk 0 0,0% 

5 Sangat Buruk 0 0,0% 

Total 30 100,0% 
Sumber: Hasil Olahan Data 

Dari 30 responden, 8 responden menyatakan penerapan prinsip ini sangat 

baik, dan 63,3% atau 19 responden menyatakan baik. Jumlah total kedua nilai 

tersebut adalah 90%. Hanya terdapat 3 responden atau 10% yang menyatakan 

cukup. Dari datas di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip ini sudah 

diterapkan dengan baik. 

Sekretaris BUMDes menyebutkan bahwa salah satu cara untuk melindungi 

BUMDes dari intervensi pihak luar adalah dengan pelibatan segala elemen yang 

terkait dengan BUMDes. Di BUMDes Tirta Mandiri setidaknya terdapat dua pihak 

yang dilibatkan yakni badan pengawas yang diisi masyarakat dan dewan komisaris 

yang diisi perangkat desa. Selain itu, BUMDes juga dilindungi oleh Pemerintah 

Desa Ponggok. Pemerintah Desa Ponggok selalu mengikat perusahaan yang 

beroperasi atau mengambil sumber daya alam dari kawasan Desa Ponggok dengan 

MoU. Selengkapnya, Sekretaris Desa Ponggok Saudari Sari memberi keterangan 

sebagai berikut: 

“Kita melibatkan segala unsur, BP dari warga, komisaris perangkat desa, 

BPD juga perwakilan warga, jadi semua sudah masuk ke sini. Kalau 

perusahaan swasta urusannya langsung ke desa mas, jadi nggak bisa 

mencampuri. Tekan-menekan sudah nggak ada karena sudah ada 

MoUnya.” 

Keterangan yang diberikan oleh sekretaris BUMDes Tirta Mandiri diperkuat oleh 

pernyataan Sekretaris Desa Ponggok. Dalam wawancara yang telah dilaksanakan 

(Kamis, 15 Maret 2018) Sekretaris Desa Ponggok menyatakan bahwa apabila 

terdapat perusahaan yang menginginkan sumber daya yang berada di Desa 



Ponggok, maka pemerintah desa akan mengikatnya dengan MoU. MoU itulah yang 

kemudian dapat melindungi BUMDes dari segala bentuk hubungan yang 

merugikan dari pihak luar. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, untuk melindungi BUMDes dari pihak 

yang ingin mengintervensi, maka pengelola BUMDes harus bersikap kooperatif 

dengan elemen lain seperti investor dan pemerintah desa. Sikap kooperatif itu pun 

diimbangi dengan pembagian kekuatan yang pantas sehingga di dalam BUMDes 

sendiri tidak ada pihak yang mendominasi. Karena itu, keputusan berkaitan dengan 

BUMDes seperti pengambilan keputusan risiko juga diputuskan secara bersama-

sama dan berhati-hati. 

3. Mempertahankan Diri dari Dominasi Pihak dalam ataupun Luar yang Lebih 

Kuat 

Tabel 12 

Data survei kebebsan BUMDes Tirta Mandiri dari dominasi suatu pihak 

Tidak adanya dominasi oleh suatu pihak 

No Respon Absolut Persen 

1 Sangat Baik 10 33,3% 

2 Baik 18 60,0% 

3 Cukup 2 6,7% 

4 Buruk 0 0,0% 

5 Sangat Buruk 0 0,0% 

Total 30 100,0% 
Sumber: Hasil Olahan Data 

Dari 30 responden, 33,3% atau 10 responden menyatakan penerapan prinsip 

ini sangat baik dan 60% atau 18 responden menyatakan baik. Jumlah total kedua 

nilai tersebut adalah 93,3%. Hanya terdapat 2 responden atau 6,7% yang 



menyatakan cukup dan tidak ada responden yang memberi nilai 1 atau 2. Dari datas 

di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip ini sudah diterapkan dengan baik. 

Dalam wawanara yang telah dilaksnakan (Rabu 14 Maret 2018) Saudari 

Sari selaku sekretaris BUMDes Tirta Mandiri menjelaskan salah satu kunci untuk 

mempertahankan dominasi dari pihak lain adalah dengan menghalau secara 

langsung segala intervensi baik politis atau finansial. Secara politik atau hubungan 

saling memengaruhi berkaitan dengan pembuatan keputusan, maka pelibatan 

elemen lain seperti badan pengawas dan dewan komisaris sangatlah penting. 

Dengan begitu, BUMDes tidak akan berjalan sendiri melainkan memiliki penjaga 

yang kuat sebagai penghalau dari ancaman pihak luar. Selain itu, reaksi cepat 

tanggap Pemerintah Desa Ponggok dalam mengikat perusahaan lain dengan MoU 

juga menjadi pengaman bagi BUMDes.  

Secara finansial, BUMDes Tirta Mandiri bersama Pemerintah Desa 

Ponggok dan Masyarakat Ponggok telah memiliki program investasi saham. 

Dengan menginvestasikan hartanya kepada BUMDes maka BUMDes memiliki 

sumber dana untuk menjalan dan mengembangkan aktivitasnya. Dengan begitu, 

BUMDes Tirta Mandiri tidak perlu mengharapkan dana dari pihak luar. Tanpa ada 

investasi dari pihak luar, BUMDes Tirta Mandiri dapat disebut telah independen 

secara finansial sehingga pihak luar tidak memiliki kuasa untuk mendominasi atau 

bahkan sekadar mengintervensi. 

Penerapan prinsip ini dapat membawa citra positif bagi perusahaan, 

terutama bagi para investor. Dengan memahami bahwa BUMDes dikelola tanpa 



ada dominasi dari suatu pihak terlebih pihak luar, maka investor dapat yakin bahwa 

pengelola BUMDes dapat dipercaya atau akuntabel. Citra positif juga didapat dari 

masyarakat karena masyarakat dapat yakin bahwa BUMDes dijalankan murni 

untuk mencapai cita-cita didirikannya yakni untuk sebesar-besarnya membawa 

manfaat bagi masyarakat.  

 

E. Fairness 

Fairness merupakan prinsip yang mengharuskan adanya keadilan dalam 

pembagian informasi berkaitan dengan perusahaan atau BUMDes kepada investor. 

Dengan keadilan dalam membagikan informasi, seluruh investor dan calon investor 

dapat mempertimbangkan dengan baik mengenai investasi mereka di dalam 

BUMDes. Selain keadilan, prinsip fairness juga menyerukan adanya kesetaraan 

dalam pemberian informasi berkaitan dengan perusahaan sehingga tidak ada 

investor yang merasa dirugikan karena melewatkan suatu informasi. Prinsip ini 

sangat penting untuk menghindari konflik berbagai arah.  

1. Penyediaan Informasi yang Adil dan Setara 

Tabel 13 

Data survei kesetaraan dan keadilan penyediaan informasi 

Penyediaan informasi yang adil dan setara kepada investor 

No Respon Absolut Persen 

1 Sangat Baik 15 50,0% 

2 Baik 15 50,0% 

3 Cukup 0 0,0% 

4 Buruk 0 0,0% 

5 Sangat Buruk 0 0,0% 

Total 30 100,0% 
Sumber: Hasil Olahan Data 



Dari 30 responden, sebaran data seimbang pada nilai sangat baik dan baik. 

Masing-masing mendapat didukung oleh 15 responden. Sama sekali tidak terdapat 

responden yang memberi nilai pada cukup, buruk, atau sangat buruk. Dari datas di 

atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip ini sudah diterapkan dengan baik. 

Dari hasil observasi dan wawancara kepada sekretaris BUMDes Tirta 

Mandiri (Rabu, 14 Maret 2018), sekretaris Desa Ponggok (Kamis, 15 Maret 2018), 

dan narasumber sebagai investor (Kamis, 15 Maret 2018) didapat hasil mengenai 

penerapan prinsip fairness khususnya terkait penyediaan informasi mengenai 

BUMDes Tirta Mandiri. Seperti yang telah dinyatakan dalam prinsip transparansi, 

BUMDes Tirta Mandiri menyediakan informasi yang adil dan setara. Adil dan 

setara merupakan dua hal yang berbeda dan perlu dipahami satu persatu agar dapat 

menjelaskan penerapan prinsip fairness. 

Prinsip adil dipenuhi dengan membagikan informasi yang ideal pada waktu 

dan dengan cara yang tepat. BUMDes Tirta Mandiri memiliki badan pengawas 

sebagai perwakilan dari masyarakat investor. Tidak hanya berfungsi untuk 

mengawasi,  namun badan pengawas juga berfungsi sebagai media atau wakil 

dalam menerima informasi dari pengelola BUMDes. Kehadiran badan pengawas 

sebagai media penerima informasi memegang peran strategis dalam penerapan 

prinsip keadilan ini. Apabila badan pengawas tidak dibentuk dan sumber informasi 

utama investor langsung berasal dari pengelola BUMDes maka akan sangat 

menguras sumber daya, baik sumber daya finansial, manusia, ataupun waktu untuk 

menjamin keadilan informasi. Di lain sisi, prinsip kesetaraan diterapkan dengan 

membagaikan informasi dengan proporsi yang setara. 



Terdapat perbedaan antara prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam 

BUMDes Tirta Mandiri, setiap bulan terdapat pelaporan status perusahaan. Laporan 

tersebut diserahkan kepada kepala desa selaku dewan komisaris dan kepada badan 

pengawas. Prinsip keadilan adalah memberikan informasi kepada berbagi pihak 

yang ditetapkan untuk menerimanya pada waktu tertentu sedangkan prinsip 

kesetaraan adalah memastikan informasi yang diberikan oleh pengelola BUMDes 

pada akhirnya akan sampai dengan proporsi yang sama kepada seluruh shareholder. 

Adapun kesetaraan juga dijamin melalui grup medi sosial daring Whatsapp 

sehingga seluruh investor dapat mendapat informasi yang sama dan setara. 

Manfaat penerapan prinsip fairness terhadap sikap mempertahankan 

cadangan kas BUMDes, hampir sama dengan manfaat penerapan prinsip 

transparansi yang menyerukan arus informasi dari pengelola BUMDes terhadap 

investor. Apabila prinsip transparansi mengangkat keterbukaan informasi, maka 

fairness menambahkan tidak hanya terbuka, namun juga adil dan setara. Dengan 

begitu, maka BUMDes harus terbuka kepada semua pihak dengan 

mempertimbangkan sumber daya waktu yang tersedia. Arus informasi yang terbuka 

dan adil serta merata itulah yang kemudian mendorong adanya kontrol seluruh 

shareholder terhadap pengambilan keputusan BUMDes yang berisiko.  

2. Perlakuan yang adil kepada seluruh pemilik saham, terlepas dari berapapun 

jumlah saham yang dimiliki 

Tabel 14 

Data survei keadilan dalam memperlakukan investor 

Keadilan dalam memperlakukan seluruh investor 

No Respon Absolut Persen 



1 Sangat Baik 12 40,0% 

2 Baik 18 60,0% 

3 Cukup 0 0,0% 

4 Buruk 0 0,0% 

5 Sangat Buruk 0 0,0% 

Total 30 100,0% 
Sumber: Hasil Olahan Data 

Dari 30 responden, 40% atau 12 responden menyatakan penerapan prinsip 

ini sangat baik. Sementara itu, 60% atau 18 responden menyatakan baik. Jumlah 

total kedua nilai tersebut adalah 100% sehingga tidak terdapat responden yang 

memberi penilaian lebih rendah daripada sangat baik dan baik. Dari datas di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip ini sudah diterapkan dengan baik. 

Dalam menjelaskan mengenai perlakuan kepada para investor, sekretaris 

BUMDes Tirta Mandiri menjelaskan bahwa semuanya diperlakukan secara adil dan 

setara. Saudari Sari selaku sekretaris BUMDes Tirta Mandiri menjelaskan sebagai 

berikut: 

“Paling biasanya ada perbedaan pendapat. Ya seperti itu kan sudah biasa, 

tetap tidak boleh pilih kasih. Sudah ada MoUnya juga, jadi nggak ada 

konflik mas, baik-baik semua investor dan desa.” (Rabu, 14 Maret 2018) 

Dari penyataan tersebut, dapat dipahami bahwa ciri masyarakat Desa Ponggok yang 

berjenis paguyuban membatasi perlakuan tidak adil hanya dapat disebabkan oleh 

konflik. Namun dengan jenis masyarakat paguyuban, konflik itu dapat diselesaikan 

dengan pertemuan secara informal dan eksklusif. Hal tersebut juga didukung 

dengan adanya MoU antara seluruh stakeholder.  

Di dalam MoU sudah mengatur berapa besaran saham tiap warga dan ada 

pula peraturan yang mengatur bahwa tidak boleh ada jual-beli saham BUMDes, 



baik ke sesama masyarakat Desa Ponggok atau masyarakat luar. Karena itu, kondisi 

internal BUMDes dan hubungan antara seluruh elemen terkait dapat berlangsung 

dengan kondusif. Dengan suasana yang kondusif maka jarang atau tidak pernah 

terjadi konflik serius yang menjadi penyebab adanya sifat pilih kasih. Pernyataan 

dari sekretaris BUMDes Tirta Mandiri juga didukung oleh keterangan yang didapat 

dari wawancara dengan sekretaris Desa Ponggok Bapak Yani Stiadi (Kamis, 15 

Maret 2018) dan narasumber selaku investor (Kamis, 15 Maret 2018). Keduanya 

menyatakan bahwa tidak pernah ada masalah dalam perlakuan BUMDes kepada 

stakeholder lain, baik pihak desa sebagai pemegang saham ataupun masyarakat 

desa sebagai investor.  

Dengan memberi perlakuan yang adil kepada seluruh stakeholder dan 

shareholder, maka BUMDes Tirta Mandiri mendorong timbulnya citra positif dari 

seluruh elemen terkait mulai dari pemerintah desa, investor, ataupun masyarakat 

lokal. Hal tersebut didapat dari keterangan berbagai sumber seperti Sekretaris Desa 

Ponggok dan seorang investor informan. Citra positif yang didapat oleh BUMDes 

Tirta Mandiri dapat meyakinkan masyarakat yang belum berinvestasi agar 

menginvestasikan hartanya dalam bentuk saham BUMDes. Apabila masyarakat 

dapat menginvestasikan sahamnya di BUMDes Tirta Mandiri, maka keterikatan 

yang kuat dapat terbangun antara BUMDes dan masyarakat. 

3. Pemberian Kesempatan yang Adil Bagi Seluruh Pemilik Saham untuk 

Memberi Masukan dan Opini 

Tabel 15 

Data survei keadilan pemberian kesempatan bagi investor untuk 

berpendapat 



Pemberian kesempatan yang adil bagi seluruh investor untuk berpendapat 

No Respon Absolut Persen 

1 Sangat Baik 12 40,0% 

2 Baik 18 60,0% 

3 Cukup 0 0,0% 

4 Buruk 0 0,0% 

5 Sangat Buruk 0 0,0% 

Total 30 100,0% 
Sumber: Hasil Olahan Data 

Dari 30 responden, 12 responden menyatakan penerapan prinsip ini sangat 

baik, sedangkan 18 responden menyatakan baik. Jumlah total kedua nilai tersebut 

adalah 100%. Dari datas di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip ini sudah 

diterapkan dengan baik. 

Saudari Sari selaku Sekretaris BUMDes Tirta Mandiri menjelaskan 

pemberian kesempatan yang adil sangat penting untuk kemajuan BUMDes. Di 

dalam sebuah organisasi tentu sifat-sifat anggota sangat beragam. Terdapat 

sebagian yang sangat aktif terdapat pula yang sangat pasif. Mengenai masalah ini, 

langkah yang diambil oleh BUMDes Tirta Mandiri bersifat fleksibel dan terbuka. 

Pada wawancara saudari Sari memberikan keterangan sebagai berikut: 

“Boleh ndak apa-apa, tapi tetep keputusan di kita, kalau opini boleh. Kami 

terbuka aja sih, kalau ada yang memberi masukan pas rapat nggak apa-apa, 

bagus, kita apresiasi dan kita tampung.  Memang kami agendakan rapat 

untuk menyaring pendapat dan opini dari investor.” (Rabu, 14 Maret 2018) 

 Salah satu media dalam memberi kesempatan bagi investor adalah dengan 

mengadakan rapat-rapat rutin dan juga rapat tahunan atau rapat umum pemegang 

saham. Namun, BUMDes Tirta Mandiri tidak berusaha menekan bagi siapa pun 

yang memilih untuk pasif atau aktif.  



 Khusus untuk menambah penyaringan opini dan pendapat dari masyarakat 

khususnya investor, seperti yang telah dinyatakan dalam penerapan prinsip 

transparansi, perangkat Desa Ponggok ikut membantu dalam melaksanakannya. 

Sekretaris Desa Ponggok Bapak Yani Stiadi memberikan keterangan bahwa 

perangkat desa terbiasa melaksanakan diskusi dengan masayrakat di luar kantor. 

Aktivitas itu dapat dilaksanakan di berbagai lokasi seperti masjid, poskamling, 

ataupun di warung-warung makan. Kegiatan tersebut tentu sangat sesuai dengan 

ciri masyarakat desa. Narasumber selaku investor selain menyetujui juga 

menambahkan sebagai berikut: 

“Bisa lewat perangkat desa juga, biasanya diskusi di warung. Diskusinya 

enak, santai, tidak dipaksakan juga. Jadi memang banyak ide-ide pendapat 

disampaikan di situ. Tentu bagus kalau bersikap adil, masyarakat jadi 

peduli.”  (Kamis, 15 Maret 2018) 

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat khususnyaa investor 

merasa mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapat melalui forum-forum 

informal. 

Penerapan prinsip ini dapat mendorong BUMDes menjadi BUMDes yang 

berkelanjutan. Kadang kala, ketika organisasi mulai membesar, organisasi tersebut 

lupa akan tujuan utamanya. Seluruh sumber daya kemudian difokuskan untuk 

meraih keuntungan sebesar mungkin. Akan tetapi, dengan pemberian kesempatan 

bagi seluruh shareholder untuk berpendapat seperti yang digunakan pada prinsip 

fairness maka organisasi dapat dikontrol sedemikian rupa. Hal tersebut berlaku pula 

di BUMDes Tirta Mandiri. Kemudahan dalam menyampaikan opini atau pendapat 

serta pemberian kesempatan melalui berbagai forum baik formal maupun informal 



dapat mengontrol BUMDes agar tetap berada di jalurnya sesuai dengan alasan 

BUMDes didirikan. 


