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 Abstract  

This research aims to describe the transparency and responsibility fund management 
of Badan Usaha Milik Desa Bersama Utama at Kecamatan Susukan, Salatiga, Central Java. 
The data of this research is collected by doing the interview continously as primary evidence 
and collecting reports as secondary evidence. The resources of this research is the 
stakeholders of Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) which is the object of this research. This 
study uses qualitative descriptive method and determination of informants by using 
puposive sampling technique. The results showed that out of the four stage management 
of the fund there is a weakness of transparency in the stage of reporting and of 
responsibility in the stage of administration. There is a misstatement between the reports 
of use of resources and administration of activities. 
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Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi dan tanggung jawab 

pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa Bersama Utama di Kecamatan Susukan, 
Salatiga, Jawa Tengah. Data penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan wawancara 
secara berkelanjutan sebagai bukti primer dan mengumpulkan laporan sebagai bukti 

sekunder. Sumber daya penelitian ini adalah para pemangku kepentingan Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes) yang menjadi objek penelitian ini. Lebih lanjut, penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penentuan informan dengan menggunakan 

teknik puposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat tahap 
pengelolaan dana terdapat kelemahan transparansi pada tahap pelaporan dan tanggung 
jawab pada tahap administrasi. Ada salah saji antara laporan penggunaan sumber daya 

dan administrasi kegiatan. 
 
Kata kunci: transparansi, tanggung jawab, BUMDes, pengelolaan dana
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Pendahuluan 

Dalam mendorong pembangunan di 

tingkat desa, pemerintah memberikan 

kewenangan kepada pemerintah desa 

untuk mengelola daerahnya secara 

mandiri, salah satunya adalah melalui 

lembaga ekonomi yang berada ditingkat 

desa yakni Badan Usaha Milik Desa. 

BUMDes memiliki arti lembaga usaha desa 

yang dikelola oleh masyarakat dan 

pemerintah desa untuk meningkatkan 

perekonomian desa.  Pembentukan 

BUMDes sendiri sudah diatur dalam UU No. 

32 Tahun 2004 pasal 213 ayat (1) tentang 

Pemerintah Daerah.  

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya 

dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu 

dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara 

kerja BUMDes adalah dengan jalan 

menampung kegiatan-kegiatan ekonomi 

masyarakat dalam sebuah bentuk 

kelembagaan atau badan usaha yang 

dikelola secara profesional, namun tetap 

bersandar pada potensi asli desa. Hal ini 

dapat menjadikan usaha masyarakat lebih 

produktif dan efektif. Pengelolaan usaha 

didasarkan pada prinsip kooperatif, 

partisipatif, emansipatif, transparan, 

akuntabel, dan sustainable 

(Agunggunanto & Edi, 2016).  

 BUMDes Bersama Utama adalah 

badan usaha gabungan dari seluruh desa 

yang ada di Kecamatan Susukan. Badan 

usaha ini awalnya merupakan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) yang berdiri sejak tahun 2003. 

Lembaga PNPM ini kemudian dialihkan 

oleh pemerintah menjadi BUMDes 

Bersama di bawah naungan Badan 

Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan 

disahkan pada 9 Agustus 2015. BUMDes ini 

melayani simpan pinjam untuk masyarakat 

desa setempat yang bertujuan untuk 

mengentaskan kemiskinan dan membantu 

usaha yang dimiliki oleh masyarakat agar 

dapat meningkatkan kualitas hidup. Selain 

program simpan pinjam BUMDes juga ada 

program sosial seperti membantu yang 

terkena bencana alam, paket sembako, 

santunan kematian dan juga ada 

posyandu.  Program simpan pinjam ini 

dimanfaatkan untuk dua hal yaitu Usaha 

Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan 

Pinjam khusus Perempuan (SPP). UEP 

dikhususkan untuk yang memiliki usaha, 

sedangkan yang SPP boleh siapa saja 

asalkan perempuan dan yang SPP bisa 

untuk membayar sekolah atau pun untuk 

membangun usaha. Namun nilai pinjaman 

antar 2 jenis tadi berbeda-beda.  

Dalam melakukan pembayaran ada 

masyarakat yang mengalami kesulitan 

membayar sehingga menjadi tunggakan 

dan yang melatarbelakangi adalah watak 

masyarakat itu sendiri, tidak ada etika 

yang baik, pindah domisili, ada juga yang 

usahanya bangkrut, dan ada juga 

penyimpangan yang terjadi dikarenakan 

yang boleh meminjam hanya dalam 

bentuk organisasi atau kelompok. Usaha 

yang dilakukan BUMDes sendiri untuk 

masyarakat yang menunggak ini adalah 

mengklarifikasi terhadap organisasi 

tersebut, kemudian diperiksa perorangan 

dan selanjutnya dipanggil langsung oleh 

BUMDes.  

Adanya tunggakan yang terjadi 

biasanya uang yang dari masyarakat yang 

sudah menyetorkan ke bendahara 

kelompok dipakai secara pribadi sehingga 

dari organisasi atau kelompok tidak 

menyetorkannya ke BUMDes. Ada juga 

penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh 

mantan ketua BUMDes itu sendiri dan 

dilakukan pada tahun 2015 dan hingga 

saat ini masih memiliki tunggakan yang 

belum dibayarkan ke BUMDes. 
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Sebagai badan usaha yang baru, 

BUMDes Bersama Utama berupaya untuk 

melakukan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat. Untuk itu, transparansi dan 

responsibilitas merupakan hal yang 

penting bagi BUMDes ini agar dapat 

menjaga kepercayaan masyarakat, 

mengingat badan usaha ini bergerak 

dalam bidang pemberian pinjaman. 

Pengertian dari transparasi sendiri adalah 

prinsip yang mensyaratkan keterbukaan 

organisasi kepada semua stakeholders. 

Hal tersebut dapat dilakukan melalui 

pengungkapan informasi yang dilakukan 

secara tepat waktu, akurat, dan 

berkualitas tentang kondisi bisnis di suatu 

organisasi. 

Sedangkan responsibilitas 

merupakan pengejawantahan 

tanggungjawab organisasi sebagai 

anggota masyarakat dalam mematuhi 

hukum dan bertindak sesuai dengan nilai-

nilai masyarakat. Disini suatu organisasi 

harus mampu berperilaku dan bertindak 

sebagai warga korporasi yang baik. Dalam 

hal ini semua pemangku kepentingan 

harus diikutsertakan dalam penyampaian 

hasil peningkatan potensi desa dan 

pengambilan keputusan sebagai bentuk 

kerjasama dari BUMDes (Afriyanti, 

Sabanu, & Noor, 2015). 

Pertanggungjawaban tersebut 

dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan 

masyarakat dan menjaga eksitensi badan 

usaha. Hal ini menarik untuk diteliti 

sebagai aspek-aspek yang digunakan 

untuk menilai akurasi transparansi dan 

responsibilitas organisasi pelayanan 

masyarakat. 

BUMDes sebagai instansi publik 

harus dapat menjalankan amanah yang 

diberikan oleh otoritas yang lebih tinggi. 

Salah satu cara untuk menjalankan 

amanah tersebut adalah dengan menjadi 

badan usaha yang terpercaya dengan 

melaksanakan tata kelola yang baik. 

Segala bentuk kegiatan terutama dalam 

pengelolaan dana harus memiliki 

pertanggungjelasan sebagai wujud 

tanggungjawab badan usaha. Kecurangan 

akibat penyalahgunaan aset dapat 

mengurangi kepercayaan masyarakat 

terhadap akurasi laporan keuangan yang 

disampaikan oleh badan usaha. 

Organisasi pelayanan masyarakat 

tidak akan maksimal jika tidak didukung 

dengan tata kelola yang baik. Setiap 

organisasi memerlukan transparansi dan 

responsibilitas yang baik untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan dan menjaga 

kesinambungan jangka pendek dan jangka 

panjang (Harjito,  Wibowo, & Suhardjanto, 

2016). Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mendiskripsikan 

transparasi dan responsibilitas 

pengelolaan dana BUMDes yang baik 

untuk menjaga eksistensi dari badan 

usaha ini dengan menjaga kepercayaan 

masyarakat.  

Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi para pemangku 

kepentingan untuk mengetahui 

pentingnya transparansi dan 

responsibilitas sebagai bagian dari tata 

kelola yang baik bagi BUMDes Bersama 

Utama Kecamatan Susukan. Masyarakat 

luas juga diharapkan dapat memahami 

tentang BUMDes sebagai program baru 

Pemerintah Daerah untuk 

mengembangkan potensi desa yang 

selama ini jarang diketahui oleh khalayak 

umum. Lebih lanjut, melalui penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan wawasan 

mengenai tata kelola yang baik dalam 

organisasi sebagai bentuk ketahanan dan 

pencapaian tujuan organisasi.   
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Tinjauan Literatur 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

 Pembentukan BUMDes sendiri 

dilakukan oleh PEMDA Kabupaten yang 

menetapkan PERDA tentang Tata Cara 

Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes. 

Pengelolan BUMDes sendiri meliputi: 

Pengurus yang berpengalaman atau 

professional, mendapat pembinaan 

manajemen, mendapat pengawasan 

secara internal maupun eksternal, 

menganut prinsip transparansi, akuntabel, 

responsibilitas, dapat dipercaya, dan 

rasional, dan melayani kebutuhan 

masyarakat dengan baik dan adil. Menurut 

Pusat Kajian Dinamika Sistem 

Pembangunan Pembangunan (2007), 

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga 

usaha desa yang dikelola oleh masyarakat 

dan pemerintahan desa dalam upaya 

memperkuat perekonomian desa dan 

dibentuk berdasarkan kebutuhan dan 

potensi desa.  

 Pembentukan Badan Usaha Milik 

Desa dilatarbelakangi oleh pembangunan 

nasional Indonesia yang bertujuan untuk 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

secara merata. Titik pembangunan 

nasional yang paling kuat berada pada 

bidang ekonomi yang merupakan 

penggerak utama pembangunan nasional 

(Kartika, Sinarwati, & Wahyuni, 2017).  

 Dengan adanya potensi dan 

kekayaan alam desa yang melimpah, 

pemerintah berusaha menggerakkan 

sumber daya manusia untuk turut 

mengelola potensi desa tersebut dengan 

cara membentuk BUMDes. Pendirian 

BUMDes dimaksudkan untuk 

meningkatkan perekonomian desa melalui 

rangkaian kegiatan pemanfaatan potensi 

desa. 

 BUMDes dijadikan sebagai media 

untuk menampung kegiatan-kegiatan 

yang berkembang sesuai dengan 

perkembangan zaman, serta kegiatan-

kegiatan yang berdasarkan program 

pemerintah lainnya yang mendukung 

upaya peningkatan perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat (Gunawan, 

2011). Adanya pemanfaatan potensi desa 

dengan cara memberdayakan masyarakat, 

BUMDes dapat mengurangi angka 

pengangguran di desa.     

Transparansi (Transparency)  

Transparansi bertujuan untuk 

membangun keyakinan dan kepercayaan 

kepada pemerintah daerah bahwa 

pemerintah daerah merupakan instansi 

pelayanan publik yang profesional dan 

bersih dari tindakan korupsi, kolusi dan 

nepotisme (Kusuma, 2012).  Kusuma 

(2012) mengatakan bahwa akuntabilitas 

dan transparansi adalah komponen yang 

saling berkaitan satu sama lain, karena 

transparansi tidak akan bermanfaat tanpa 

dilengkapi akuntabilitas. Sebaliknya tanpa 

transparansi akuntabilitas tidak akan ada.  

Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang standar akuntansi 

pemerintah menjelaskan bahwa 

transparansi berarti memberikan informasi 

keuangan yang terbuka kepada 

masyarakat luas. Hal tersebut didasarkan 

atas pertimbangan bahwa masyarakat 

mempunyai hak untuk mengetahui secara 

menyeluruh dan terbuka atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam 

mengelola kebijakan dan sumber daya 

yang telah dipercayakan kepadanya serta 

ketaatannya atas perundang-undangan 

yang berlaku.  

Prinsip transparansi menciptakan 

hubungan dan kepercayaan timbal balik 

antara masyarakat dan pemerintah 

dengan penyediaan informasi serta 

jaminan untuk memperoleh informasi 

secara memadai dan akurat dengan 
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mudah. Transparansi menurut Amitai 

(2010) menyatakan bahwa;  

“Transparency is generally defined 

as the principle of enabling the 

public to gain information about the 

operations and structures of a given 

entity. Transparency is often 

considered synonymous with 

openness and disclosure, althought 

one can find some subtle 

differences among these terms” 
 

Transparansi menurut Komarudin 

dan Satmoko (2009) menyatakan bahwa; 

“Transparency is “free from 

pretense or deceit, easily detected 

or seen through, or readily 

understood.” Why is transparecy 

important? Transparency is 

essential for democtratic decision-

making. Citizens must have access 

to information so that they may 

participate meaningfully in decision 

process and make infomed 

choices”. 
 

Abdul (2011) menyatakan bahwa, 

transparansi adalah keterbukaan dan 

kejujuran kepada masyarakat berdasarkan 

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki 

hak untuk mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh atas pertanggung jawaban 

pemerintahan dalam sumber daya yang di 

percayakan kepadanya dan ketaatannya 

pada peraturan perundangundangan. 

Erlanda dan Khairudin (2016) menyatakan 

asas keterbukaan merupakan salah satu 

unsur guna mewujudkan penyelenggaraan 

negara yang bersih dan bebas dari KKN.  

Asas keterbukaan yang dimaksud 

disini adalah asas untuk membuka diri 

berkaitan dengan hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang jujur, benar 

serta tidak diskriminatif tentang proses 

penyelenggaraan negara yang tetap 

memperhatikan perlindungan atas rahasia 

negara, golongan dan hak asasi pribadi.  

Transparansi merupakan 

keterbukaan pemerintah dalam 

memberikan informasi yang terkait dengan 

aktivitas pengelolaan sumber daya publik 

kepada pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi (Mardiasmo, 2010). 

Transparansi merupakan salah satu aspek 

mendasar bagi terwujudnya 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

(Sabarno, 2007). 

Transparansi juga menjadi sangat 

penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi 

pemerintah dalam menjalankan mandat 

dari rakyat. Sama halnya di BUMDes 

transparan juga merupakan salah satu hal 

yang penting untuk menjalin kerja sama 

yang baik dengan masyarakat atau dengan 

pihak-pihak yang terkait.  

Pada saat BUMDes memiliki 

kewenangan mengambil berbagai 

keputusan penting yang berdampak bagi 

orang banyak, dengan demikian juga perlu 

menyediakan informasi yang lengkap 

mengenai hal yang dikerjakannya. 

Transparansi menjadi instrumen penting 

yang dapat menyelamatkan uang rakyat 

dari perbuatan korupsi. 

 

Responsibilitas (Pertanggungjawaban) 

Responsibilitas adalah hal yang 

dipertanggung jawabkan atas suatu 

kewajiban dan termasuk putusan, 

keahlian, kemampuan, dan kecakapan. 

Kewajiban bertanggung jawab atas 

undang-undang yang dilaksanakan 

(Azheri, 2012). Dwiyanto (2014) 

menyatakan bahwa responsibilitas 

merupakan standar dalam pengukuran 

kualitas dari sebuah pelayanan publik, 

untuk menilai kualitas pelayanan publik itu 

sendiri, terdapat sejumlah indikator yang 

dapat digunakan.  
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Sembiring (2012) menyatakan 

bahwa, responsibilitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukan seberapa proses 

pemberian pelayanan publik itu dilakukan 

dengan tidak melanggar ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam 

hal ini kita bisa lihat seberapa besar 

tanggung jawab masyarakat terhadap 

tugas-tugas atau kegiatan yang telah 

diberikan. Responsibilitas dinilai sebagai 

kewajiban dalam menyampaikan 

pertanggungjawaban atas tindakan atau 

kinerja seseorang atau badan kepada 

pihak yang meminta pertanggungjawaban 

(Fajri, Setyowati, & Siswidiyanto, 2014). 

Responsibilitas merupakan konsep 

yang berkenaan dengan standar 

professional dan kompetensi teknis yang 

dimiliki administrator publik untuk 

menjalankan tugasnya. Responsibilitas 

subjektif lebih mengedepankan nilai-nilai 

etis dan kemanusiaan yang terangkum 

dalam equity (hak menurut 

keadilan/kewajaran), equality (persamaan 

hak), fairness (kejujuran) untuk 

memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dan tugas administrasi lainnya 

(Pendi, 2011). Tingkat responsibilitas 

dalam pelayanan sangat mempengaruhi 

penilaian kinerja dari pegawai dan kualitas 

pelayanan yang dihasilkan.  

Kinerja yang baik akan menghasilkan 

pelayanan yang berkualitas sehingga 

dalam mengukur kinerja maka dinilai dari 

kepatuhan terhadap peraturan dan 

prosedur. Responsibilitas merupakan 

pengejawantahan tanggungjawab 

organisasi sebagai anggota masyarakat 

dalam mematuhi hukum dan bertindak 

sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Disini 

suatu organisasi harus mampu berperilaku 

atau bertindak sebagai warga korporasi 

yang baik.  

Dalam hal ini kita bisa lihat seberapa 

besar tanggung jawab masyarakat 

terhadap tugas-tugas atau kegiatan yang 

telah diberikan. Dengan adanya kedua 

konsep tadi diharapkan terjadinya 

pencapaian dalam pengelolaan BUMDes 

yang lebih transparan dan bertanggung 

jawab bagi semua pengguna pengelolaan 

keuangan.  

Bila kedua konsep ini telah 

diterapkan secara baik maka pengelolaan 

BUMDes akan terus membaik dan dapat 

meningkatkan perekonomian desa 

sehingga dapat menguntungkan bagi 

banyak pihak. 
 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di BUMDes 

Bersama Utama Kecamatan Susukan 

menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Metode deskriptif kualitatif 

merupakan pengumpulan data yang 

kemudian diolah dan diuraikan secara 

menyeluruh sesuai dengan kondisi objek 

yang diteliti, sehingga diperoleh hasil 

penelitian. Penelitian ini dimulai pada 

pertengahan bulan September 2017 

hingga November 2018. Narasumber 

dari penelitian ini adalah Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) BUMDes Bersama 

Utama, Badan Pengawas, Badan 

Kerjasama Antar Desa, serta Kepala 

Kecamatan Susukan. 

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer didapatkan 

dari hasil wawancara bertahap dan 

forum diskusi dengan narasumber untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Data 

tersebut berupa informasi yang dapat 

berbentuk opini dari narasumber 

mengenai kondisi transparansi dan 

responsibilitas BUMDes. Data hasil 
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wawancara ditranskripkan dan 

diklasifikasikan sesuai dengan persoalan 

penelitian yang akan dijawab. 

 

Hasil dan Diskusi 

Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa 

Bersama Utama 

 BUMDes Bersama Utama dipimpin 

oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Kepala 

Kecamatan sebagai Pembina, Badan 

Kerjasama antar Desa (BKAD) selaku 

penasihat, serta perwakilan Kepala Desa 

sebagai Dewan Komisaris. BUMDes 

Bersama Utama terletak di Jalan Nyi Ageng 

Serang Dusun Grabagan RT 02, RW III, 

Desa Sidoharjo, Kecamatan Susukan, 

Kabupaten Semarang.  

Badan Usaha ini berdiri pada 9 

Agustus 2015 dan bergerak dalam bidang 

pemberian pinjaman tanpa agunan untuk 

seluruh masayarakat di Kecamatan 

Susukan. Pendirian BUMDes ini didasarkan 

pada Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa, dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Semarang No. 17 Tahun 2016 

tentang Pendirian dan Pengelolaan 

BUMDes dan BUMDes Bersama. 

 Pinjaman yang dikelola oleh 

BUMDes Bersama Utama dikategorikan 

menjadi dua, yaitu Usaha Ekonomi 

Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Khusus 

Perempuan (SPP). Pinjaman kelompok 

UEP bermanfaat untuk memberikan 

kesempatan bagi masyarakat desa yang 

memiliki keterampilan dan ingin 

mengembangkannya dalam usaha mikro.  

Pinjaman tidak hanya ditujukan 

untuk badan organisasi, melainkan juga 

untuk kelompok. Sedangkan SPP 

dimanfaatkan untuk membiayai keperluan 

pribadi yang dikhususkan perempuan saja 

yang boleh meminjam. Jenis pinjaman 

yang diberikan oleh BUMDes Bersama 

Utama telah memenuhi tujuan dari 

BUMdes dalam bidang ekonomi yaitu 

pengentasan kemiskinan dan peningkatan 

kualitas hidup masyarakat. 

 

Gambaran Umum Kinerja Keuangan 

BUMDes 

 BUMDes Bersama Utama yang 

merupakan program peralihan pemerintah 

dari PNPM sudah tidak menerima suntikan 

dana dari pemerintah sejak tahun 2015. 

Kekayaan peninggalan PNPM tersebut 

kemudian digunakan BUMDes sebagai 

modal untuk membiayai seluruh kegiatan 

BUMDes hingga saat ini, termasuk di 

dalamnya perguliran dana pemberian 

pinjaman.  

Adapun total aset yang tercatat 

dalam neraca per 31 Desember 2017 

sebesar Rp 5.915.918.559,00. Sumber 

pemasukan yang dihasilkan oleh BUMDes 

berupa pendapatan pengembalian 

pinjaman, bunga bank, dan pendapatan 

operasional lain-lain. Pendapatan BUMDes 

tersebut menghasilkan laba yang 

kemudian dimanfaatkan untuk 

kepentingan badan usaha seperti yang 

disampaikan oleh narasumber ketua 

BUMDes pada tanggal 26 Februari sebagai 

berikut:  

“Laba itu biasanya digunakan untuk 

satu, penambahan modal, terus 

dana sosial. Kalau penambahan 

modal itu maksimal 45%, terus 

dana sosial itu maksimal 15%, 

reward untuk lembaga 5%, terusan 

untuk pengembangan lembaga 

atau kalau mau buka unit usaha lagi 

itu tidak diambilkan modal tapi 

diambilkan dari itu tadi. Atau untuk 

biaya operasional lembaga Mbak, 

kan lemabaga ini harus dibiayai 

juga itu 35%. Itu total 100%.”  
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 Pendapatan pengembalian 

pinjaman kemudian digunakan untuk 

mendanai pinjaman yang lain. Sementara 

laba seluruhnya dimanfaatkan untuk 

penambahan modal, dana sosial, reward 

lembaga, dan pendanaan kegiatan 

operasional BUMDes. Laba yang tercatat 

per 31 Desember 2017 sebesar Rp 

827.521.999; dari total pendapatan Rp 

1.444.405.019; dikurangi dengan biaya 

sejumlah Rp 616.883.022.  

 Laporan pertanggungjawaban 

yang dirangkum BUMDes selama tahun 

2017 menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pengelolaan dana rata-rata mengalami 

peningkatan dari perencanaan yang sudah 

disusun pada awal tahun. 

Responsibilitas dan Transparansi Dalam 

Tahap Perencanaan 

Responsibilitas 

Dalam tahap perencaan 

pengelolaan dana bumdes diatur dalam 

buku ADART (Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga) yang telah 

disahkan oleh ketua BKAD dan Direktur 

BUMDes. BUMDes Bersama Utama 

menyusun rencana kegiatan dan 

anggaran yang dibuat setiap akhir 

Desember dan didiskusikan dengan 

pihak internal BUMDes, dan disampaikan 

kepada para pemangku kepentingan 

untuk memperoleh persetujuan. 

Perencanaan ini disebut dengan 

pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan.  

Pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan dilakukan awal Januari tahun 

berikutnya pada forum MAD 

(Musyawarah Antar Desa). Seperti apa 

yang dikatakan dengan ketua BUMDes 

pada tanggal 26 Februari 2018: 

“Rencananya seperti yang ada di 

lampiran. Setiap bulan rata-rata 

perencanaannya sama, nggak 

banyak berubah. Rencana itu 

dibuat setiap akhir Desember, 

dilaksanakan di awal Januari 

tahun berikutnya itu di forum MAD 

mbak musyawarah antar desa. 

Kalau yang di luar itu ada 

pencairan dana sosial. Karena 

pencairan dana sosial itu kan ada 

yang sifatnya ad-hoc. Seumpama 

ada bencana itu kan tidak kita 

rencanakan. Itu disampaikan di 

rapat intern, di scoop-scoop 

kantor saja, lembaga tok. Pihak 

intern BUMDes itu ada Kepala 

Unit, Bagian Adiminstrasi dan 

Umum, Bagian Keuangan, Bagian 

Marketing, Staf.” 
 

 

Tabel 1. Realisasi Anggaran BUMDes Bersama Utama Tahun 2017 

URAIAN RENCANA 2017 

(Rp) 

REALISASI 2017 

(Rp) 

SELISIH 

(Rp) 

Dana yang digulirkan 8.407.000.000 8.837.000.000 430.000.000 

Pendapatan 1.405.337.664   1.444.405.019  39.067.355 

Operasional 664.266.938 616.883.020 (47.383.918) 

Surplus Bruto 741.070.726 827.521.999 86.451.273 

Cadangan Risiko 97.562.250 176.965.472 79.403.222 

Surplus Netto 643.508.476 650.556.527 7.048.051 

 



Equilibrium Jurnal Bisnis & Akuntansi Volume XIII, No.1 (April 2019): 1-17 

9 | © 2019 The Authors. Equilibrium Jurnal Bisnis & Akuntansi. Published by Faculty of Economy, 

Universitas Kristen Immanuel 

 

Ada pula yang disampaikan oleh ketua 

BKAD dan Pembina pada tanggal 14 

Maret 2018 sebagai berikut: 

“Perencanaan itu ada 

musyawarah, melihat perjalanan 

tahun sebelumnya. Masing-

masing sub kegiatan itu sudah 

ada perencanaan, karena ini 

berjalan satu tahun sehingga 

setiap anggaran akan jatuh di 

bulan apa itu ada. Jadi 

berdasarkan anggaran yang 

sudah disahkan di MAD. Pencairan 

per bulan selalu ada. Nanti bulan 

April awal kita mau mencairkan 

dana yatim piatu dan RTM.”  

“Persetujuan kegiatan BUMDes itu 

dari BKAD, Pak Camat sebagai 

Dewan Pembina, kalau ada 

masukan-masukan pada rapat 

tersebut to, Mbak. Jadi kan 

demokratis, monggo.”  
 

Perencanaan kegiatan dan 

anggaran yang disusun oleh pihak 

BUMDes untuk menjamin keterpaduan 

dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, dan pengawasan dengan 

menggunakan kerangka penganggaran 

terpadu dan berdasarkan kinerja. Setiap 

akhir tahun BUMDes membuat laporan 

pertanggungjawaban yang disertai 

dengan perencanaan perolehan tahun 

berikutnya.  

Perencanaan pengelolaan dana 

BUMDes sesuai dengan pernyataan Azheri 

(2012) bahwa perencanaan tersebut 

sudah dilaksanakan sesuai dengan 

kewajibannya. Adanya penyusunan 

perencanaan yang disampaikan dalam 

rapat internal dan eksternal juga selaras 

dengan tata cara pengelolaan BUMDes 

yang tercantum dalam Peraturan Menteri 

dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang 

Badan Usaha Milik Desa.  

Peraturan tersebut menyatakan 

bahwa mekanisme pengelolaan BUMDes 

harus menganut prinsip transparansi dan 

responsibiltas. Penyampaian perencanaan 

yang disusun BUMDes Bersama Utama 

disampaikan melalui Musyawarah Antar 

Desa (MAD) yang dihadiri oleh Pembina, 

Penasihat, pihak internal BUMDes, dan 

pengurus kelompok yang merupakan 

perwakilan dari masyarakat yang memiliki 

kepentingan dengan BUMDes Bersama 

Utama. 

 

Transparansi 

 Stuktur anggaran BUMDes 

Bersama terdiri dari pendapatan dan 

pengeluaran. Pendapatan meliputi 

semua penerimaan bruto dari unit usaha 

BUMDes yang bersumber dari surplus 

usaha. Sedangkan pengeluaran meliputi 

seluruh pengeluaran yang dipergunakan 

untuk operasional dan kegiatan BUMDes 

Bersama beserta unit usaha. Seperti 

yang dikemukakan oleh ketua BUMDes 

pada tanggal 6 September 2018, 

“Struktur anggaran BUMDes ada 

dua mbak yang pertama 

pendapatan dana yang kedua 

pengeluaran. Saat ini pendapatan 

dari bulan Januari sampai Agustus 

2018 itu sebesar Rp 

1.058.168.015; kalau 

pengeluarannya sebesar Rp 

454.000.592;. Ini bisa diliat 

sendiri dokumennya. 

Dokumennya juga kita serahkan 

ke ketua BKAD dan lurah setiap 

desa pada pertemuan rutin” 
 

Jumlah perguliran dana selama 

bulan Januari s/d Agustus 2018 sebesar 

Rp 6.431.500.000; pendapatan yang 

diperoleh sebesar Rp 1.058.168.015; 

pengeluaran sebesar Rp 454.000.592; 
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saldo pinjaman terealisasi sebesar Rp 

5.074.880.100; resiko kolektibilitas 

sebesar Rp 68.166.951; dan surplus 

mencapai Rp 604.167.423;. 

Dengan pernyataan diatas kita bisa 

lihat bahwa BUMDes sudah bertindak 

sesuai dengan pernyataan Mardiasmo 

(2010) yaitu transparansi merupakan 

keterbukaan pemerintah dalam 

memberikan informasi yang terkait dengan 

aktivitas pengelolaan sumber daya publik 

kepada pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi.  

Disini BUMDes selalu melaporkan 

laporan keuangan terhadap ketua BKAD 

dan terhadap masyarakat yang terlibat 

dalam BUMDes ini pada saat pertemuan 

rutin yang dilakukan sebulan sekali. 

 

Responsibilitas dan Transparansi dalam 

Tahap Penatausahaan 

Responsibilitas 

Penatausahaan merupakan tahap 

proses pencatatan seluruh transaksi 

keuangan yang didasarkan pada standar 

dan prosedur tertentu sehingga 

menghasilkan informasi aktual. 

Pengurus yang berwenang 

menandatangani dan mengesahkan 

dokumen yang menjadi dasar 

penerimaan atau pengeluaran keuangan 

BUMDes Bersama bertanggung jawab 

terhadap kebenaran material dan formal 

dokumen tersebut.  

Hasil dari penatausahaan adalah 

laporan yang dapat digunakan untuk 

pertanggungjawaban pengelolaan dana. 

Segala transaksi dicatat dan 

didokumentasikan ke dalam Buku Kas 

Harian Operasional BUMDes Bersama 

Utama. Sama halnya yang disampaikan 

oleh ketua BUMDes pada tanggal 17 

September 2018,  

“Merangkum semua transaksi 

kegiatan yang dilakukan selaku 

seorang bendahara. Disitu 

dilaporkan berupa laporan 

keuangan yang berisi rangkuman 

atau resumenya. Yang biasa saya 

lihat biasanya resumenya saja. 

Laporan disampaikan setiap awal 

bulan berikutnya. Mekanisme dari 

kepala unit menyampaikan 

laporan tersebut ke direktur ya 

melaporkan semua kegiatan 

secara lisan atau tertulis. Kalau 

tertulis berupa dokumen atau 

resume tadi dan disampaikan 

bulan berikutnya.”  

Pernyataan narasumber 

menjelaskan bahwa semua tugas 

pengurus yang berwenang sudah 

berjalan dengan baik. Baik bendahara 

yang melaporkan ringkasan semua 

transaksi kegiatan terhadap kepala unit 

maupun kepala unit melaporkan hasil 

dari bendahara terhadap direktur 

BUMDes Bersama. 

Tahap penatausahaan ini sesuai 

dengan pernyataan Azheri (2012) bahwa  

responsibilitas adalah hal yang dapat 

dipertanggung jawabkan sesuai dengan 

kewajibannya. Semua transaksi kegiatan 

yang terjadi dalam BUMDes Bersama 

Utama didokumentasikan dan dilaporkan 

kepada para pemangku kepentingan 

sebagai wujud pertanggung jawaban 

pengurus BUMDes yang berwenang 

dalam menjalankan amanahnya.  

Tahap penatausahaan ini berfungsi 

untuk mengetahui kinerja pengurus atau 

karyawan dalam melaporkan laporan 

keuangan untuk menghasilkan informasi 

yang aktual.   
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Transparansi 

 Proses pencatatan transakasi 

keuangan pada BUMDes Bersama 

berpedoman pada sistem akuntansi 

keuangan untuk organisasi nirlaba atau 

perkantoran sesuai dengan kebutuhan 

dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sesuai dengan 

yang dikemukakan oleh Bagian 

Keuangan pada tanggal 17 September 

2018; 

“Terus semua transaksi itu kan 

kita catat di Buku Kas Harian. Ada 

pemasukan pengeluaran itu 

dimasukkan ke sana. Seperti kalau 

ada pengembalian pinjaman atau 

kita beli apa gitu kan ada 

buktinya, masuk ke Buku Kas 

Harian.”  

 Pernyataan narasumber 

menjelaskan bahwa semua transaksi 

mulai dari pemenuhan kebutuhan 

operasional sehari-hari hingga 

pendanaan rapat memiliki bukti fisik 

berupa nota atau kwitansi. Bukti 

transaksi tersebut dikumpulkan dan 

diberi nomor untuk di input ke dalam 

Buku Kas Harian Operasional BUMDes 

Bersama Utama.  

Adapun aliran kas masuk dan 

keluar tersebut didukung dengan bukti 

fotokopi setor atau penarikan kas di 

rekening bank. Buku Kas Harian 

Operasional BUMDes setiap bulan 

dijumlah dan jumlah tersebut disusun 

menjadi Laporan Proyeksi Cash Flow. 

Laporan tersebut mencakup total 

pengeluaran dan pemasukan kas setiap 

bulan dalam satu tahun dari bulan 

Januari hingga Desember.  

Total pemasukan dan pengeluaran 

arus kas selama satu tahun kemudian 

diinput ke dalam Laporan Realisasi 

Anggaran Tahunan. Anggaran dan 

realisasi biaya operasional BUMDes 

tahun 2017 memiliki selisih sebesar Rp 

8.967.000; dan selisih tersebut 

digunakan untuk membiayai keperluan 

periode berikutnya. 

 Tahap penatausahaan ini sesuai 

dengan pernyataan Sabarno (2007) 

bahwa transparansi merupakan salah satu 

aspek mendasar bagi terwujudnya 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

Segala transaksi yang terjadi dalam 

BUMDes Bersama Utama 

didokumentasikan ke dalam Buku Kas 

Harian dan dilaporkan kepada para 

pemangku kepentingan sebagai wujud 

pertanggung jawaban BUMDes dalam 

menjalankan amanahnya.  

Tahap penatausahaan ini berfungsi 

untuk menghindari adanya aliran kas 

masuk atau keluar yang tidak disertai 

bukti pendukung. Hal ini sesuai dengan 

prinsip pengelolaan dana bahwa seluruh 

rangkaian kegiatan usaha dapat 

dipertanggungjawabkan dalam bentuk 

pelaporan yang diberikan kepada para 

pemangku kepentingan. 

 

Responsibilitas dan Transparansi dalam 

Tahap Pelaporan 

Responsibilitas 

 Seluruh hasil kegiatan BUMDes 

didokumentasikan dalam bentuk laporan 

keuangan yang diterbirkan setiap bulan. 

Laporan yang dihasilkan BUMDes 

berupa: (1) neraca unit pengelola 

kegiatan; (2) laporan operasional; (3) 

realisasi penyaluran dana perguliran; (4) 

laporan perkembangan pinjaman 

kelompok UEP dan SPP; (5) laporan 

kolektibilas pinjaman kelompok UEP dan 

SPP; (6) rekapitulasi perkembangan 

pinjaman kelompok UEP dan SPP; (7) 
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rekapitulasi kolektibilas pinjaman 

kelompok UEP dan SPP; (8) daftar 

inventaris; (9) hasil stock opname uang 

tunai; (10) analisis kesehatan unit 

pengelola kegiatan; (11) rekonsiliasi 

rekening; (12) dan lampiran-lampiran 

pendukung. Adapun pernyataan dari 

BKAD dan Pembina pada tanggal 14 

Maret 2018 sebagai berikut; 

“Rakor kepala desa ada, yang 

dibahas terkait kerawanan 

penyimpangan di tingkat 

pengurus, pemanfaat, jadi atas 

masukan dan rekomendasi dari 

badan pemeriksa akan 

menghasilkan rumusan-rumusan 

bahwa desa A ini kenapa 

macetnya begini. Dari tim sendiri 

mungkin ada yang terjun ke 

lapangan oh ini sebetulnya dari 

pemanfaat yang menggunakan 

uangnya dulu, misalnya. Nah dari 

situ akan kita telusuri 

permasalahan di dalam 

penyelesaiannya juga.”  

“Bulan ini sudah ada pertemuan. 

Itu membahas kaitannya dengan 

program pemerintah, dengan e-

warung namanya untuk yang dulu 

menerima raskin mendapat 

voucher sebulan seratus sepuluh 

ribu rupiah. Bulan ini hanya 

membahas kaitannya rencana 

kegiatan.”  

Berdasarkan informasi tersebut 

diketahui bahwa kegiatan yang 

dijalankan BUMDes Bersama Utama 

setiap bulan dituangkan dalam 

pelaporan tertulis yang disatukan 

menjadi sebuah buku kumpulan laporan 

keuangan. Laporan dibuat oleh pihak 

internal BUMDes dan ditandatangani 

oleh Ketua Unit dan Bendahara. Laporan 

tersebut berupa perkembangan 

pinjaman dan posisi keuangan BUMDes 

per bulan yang ditujukan untuk BKAD, 

Camat Susukan, dan Badan Pengawas. 

Pelaporan yang dilakukan BUMDes 

sesuai dengan elemen responsibilitas 

menurut Krisna (2003) bahwa terdapat 

akses publik terhadap laporan yang telah 

dibuat, dan penjelasan atas pelaksanaan 

yang telah dilakukan dalam satu periode.  

 

Transparansi 

 Laporan-laporan yang telah 

dibuat tadi nantinya akan disampaikan 

dalam rapat koordinasi dengan BKAD. 

Yang dihadiri oleh ketua BKAD, masing-

masing kepala desa, dan badan 

pengawas. Berikut pernyataan dari ketua 

BUMDes pada tanggal 14 Maret 2018;  

“Buku laporan seperti itu 

diterbitkannya setiap bulan 

disebarkannya itu satu ke Ketua 

BKAD, keduanya ke masing-

masing Kepala Desa dan Badan 

Pengawas. Endak dalam rapat 

pokoknya rutin setiap bulan kita 

kasihkan gitu. Yo bisa dibilang 

rapat kecil yo Mbak yo. Pokoknya 

nggak harus pas ngelumpuk, 

nggak formal. Pas ketemu yo kita 

ngobrol terus kita sampaikan. 

Tujuan pelaporan ini ya untuk 

menjaga ketransparanan, terus 

biar melihat perkembangan 

perguliran, terusan bisa 

mendeteksi aset atau pun modal, 

terus melihat peran aktif 

masyarakat di kelompok.” 

 Buku laporan keuangan tidak 

hanya diberikan dalam rapat formal yang 

dihadiri BKAD, BPUPK, dan Camat 

namun diberikan kapan pun saat pihak 

BUMDes bertemu dengan pemangku 
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kepentingan tersebut, dan laporan 

keuangan tersebut tidak diberikan 

secara langsung kepada masyarakat 

desa. Laporan yang diberikan dalam 

bentuk ringkasannya saja, yang berisi 

jumlah perguliran, pendapatan, 

pengeluaran, surplus dan tunggakan 

saja. 

Namun hal ini sudah mewakili dari 

pernyataan Abdul (2011) menyatakan 

bahwa, transparansi adalah keterbukaan 

dan kejujuran kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa 

masyarakat memiliki hak untuk 

mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh. 
 

Responsibilitas dan Transparansi dalam 

Tahap Pertanggungjawaban     

Responsibilitas 

 Masing-masing dari unit usaha 

menyusun laporan kegaitan selama satu 

tahun yang dirangkum dalam Laporan 

Pertanggungjawaban Kegiatan disertai 

Draf Perencanaan Kegiatan tahun 

berikutnya. Laporan tersebut disampaikan 

paling lambat pada tanggal 10 setiap 

bulannya.  

“Waktu jadi PNPM beliau itu 

(Camat) bertanggungjawab penuh 

terhadap PNPM yaitu di tingkat 

kecamatan. Akan tetapi setelah 

pasca itu, beliau dijadikan Pembina 

di BUMDes. Nak ada hal-hal yang di 

luar koridor, aturan, itu hanya 

sekedar mengingatkan, memberi 

petuah memberi saran, memberi 

masukan, yo hanya sekedar itu. 

Tapi tidak boleh mengambil 

kebijakan.”  

“Pas rakor dari Pembina sampai 

karyawan kan diundang semua. Ada 

absennya ada insentifnya Mbak, 

ada transportnya. Paling hanya 

berapa orang to Mbak, dua lima. 

Kalau semua lemabaga itu setiap 

tiga bulan. Kalau di unitnya sendiri 

Mbak (pihak internal BUMDes) rapat 

kita adalah setiap dua minggu 

sekali.” (Ketua BUMDes – 26 

Februari 2018).  

 Pernyataan narasumber sesuai 

dengan prinsip responsibiltas yang 

menyatakan bahwa BUMDes 

mempertanggungjawabkan penggunaan 

sumber daya dan pelaksanaan kegiatan. 

BUMDes memiliki tanggung jawab kepada 

pemerintah dan direktur BUMDes.  Hal 

yang paling penting dalam responsibilitas 

ini adalah melaporkan segala kegiatan 

yang dilakukan terutama pada bidang 

administrasi keuangan yang ditujukan 

kepada pihak yang memberi amanah.  

Laporan yang dihasilkan BUMDes Bersama 

Utama diperiksa oleh Badan Pengawas 

Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) setiap 

bulan pada hari Jumat setiap minggu 

pertama.  

“Pertemuan rutin itu untuk minggu 

pertama hari Jumat ya. Setiap bulan 

karena itu ada kaitannya dengan 

laporan ke desa itu juga minggu 

pertama. Itu diminta, sehingga 

sebelum laporan ke tingkat 

kecamatan itu kita mengadakan ya 

pemeriksaan sekaligus koordinasi. 

Pertemuannya di sini (kantor 

BUMDes). Yang menghadiri setiap 

minggu pertama itu BPUPK dan 

karyawan BUMdes. Sudah bulan ini. 

yang dibahas terutama pembukuan, 

permasalahan yang muncul terus 

kemudian kehadiran karyawan.” 

(Anggota BPUPK – 14 Maret 2018).  

“Kalau dari pengawas tidak dimintai 

persetujuan (kegiatan yang akan 

dilakukan BUMDes). Yang jelas dari 
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Tim Verifikasi nanti disetujui oleh 

ketua UPK, disahkan oleh BKAD 

untuk penurunan pinjaman.” 

(Pengurus BPUPK – 14 Maret 2018).  

“Seluruhnya butuh persetujuan 

BKAD. Jadi termasuk pengajuan 

pemanfaat itu semuanya diketahui 

oleh BKAD. Karena setiap pencairan 

itu harus ada tada tangan BKAD 

untuk referensi ke banknya 

kemudian bendahara, kemudian 

Direktur Unit. Setiap mau 

mencairkan dana itu kita berjalan 

sesuai mandat dari MAD.” (Ketua 

BKAD – 14 Maret 2018).  

“Yg tahunan dihadiri BKAD, unsur 

dari kabupaten, tokoh masyarakat 

kalau di sini ya DPR. Ini kan juga 

ada seperti contohnya program 

Pemerintah Kabupaten Semarang 

kaitannya untuk penggunaan air 

kemasan Sukabela. Sehingga dalam 

rapat-rapat kecamatan diwajibkan 

membeli produk itu. Menyampaikan 

usulan itu dalam rapat. Jadi kalau 

ada permasalahan-permasalahan 

itu ya dapat memberikan usulan.” 

(Sekretaris Camat Susukan – 14 

Maret 2018).  

 Berdasarkan Berita Acara 

Pemeriksaan oleh BPUPK tahun 2017 

dalam hal kepatuhan, BUMDes dinyatakan 

patuh terhadap peraturan meski di awal 

tahun kurang memerhatikan daftar hadir, 

dan menyarankan agar saat pengadaan 

inventaris seperti sepeda motor, BUMDes 

sebaiknya mendapatkan persetujuan dari 

anggota dan pengurus BKAD, serta BPUPK.  

Hal ini menunjukan bahwa tahun 

2017 BUMDes tidak mendapatkan 

persetujuan terlebih dahulu saat 

mengeluarkan biaya untuk pengadaan 

inventaris berupa sepeda motor.  

Pernyataan dalam Berita Acara ini 

menunjukkan bahwa BUMDes tidak 

mematuhi peraturan bahwa pengadaan 

inventaris harus mendapatkan persetujuan 

oleh para pemangku kepentingan melalui 

MAD sesuai dengan pernyataan 

narasumber.  

 Menurut Berita Acara, BPUPK juga 

menyampaikan pencapaian BUMDes per 

Desember 2017 sebagai berikut: (1) 

surplus tercapai Rp 827.521.999; 

meningkat 112% dari yang direncanakan; 

(2) perguliran dana mencapai Rp 

8.837.000.000; meningkat 105% dari yang 

direncanakan, meski dari sisi 

pengembangan kelompok menurun dari 

191 kelompok menjadi 181 kelompok; (3) 

Non Performance Loan (NPL) mencapai 

2,63% bahkan di bawah standard BI; dan 

(4) aset tahun 2017 mencapai Rp 

5.915.918.559;. Pencairan dana yang 

sudah dianggarkan BUMDes diajukan ke 

Dewan Komisaris dan disampaikan dalam 

rapat koordinasi bulanan dengan BKAD, 

dan MAD secara tahunan dengan seluruh 

pemangku kepentingan untuk 

mendapatkan persetujuan.  

 Sesuai dengan temuan BPUPK 

tahun 2017 dalam berita acara dinyatakan 

bahwa dalam hal pengadaan inventaris, 

BUMDes tidak melakukan pemberitahuan 

atau pun musyawarah dengan BKAD dan 

BPUPK. Laporan pertanggungjawaban 

yang disampaikan kepada para pemangku 

kepentingan selaras dengan pernyataan 

Fajri (2014) bahwa responsibilitas dinilai 

sebagai kewajiban dalam menyampaikan 

pertanggungjawaban atas tindakan atau 

kinerja seseorang atau badan kepada 

pihak yang meminta pertanggungjawaban.  

Pengelolaan dana selama tahun 2017 

dirangkum dalam Laporan 

Pertanggungjawaban yang disusun setiap 

akhir tahun. Laporan tersebut disampaikan 

kepada para pemangku kepentingan 
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dalam MAD pada minggu kedua tahun 

2018.  Pelaporan sesuai dengan Peraturan 

Menteri dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 

yang menyatakan bahwa pengelola 

BUMDes bertanggungjawab melaporkan 

hasil pengelolaan usaha kepada Kepala 

Desa dan Kepala Desa melaporkan 

pertanggungjawaban BUMDes kepada 

Badan Pengawas melalui pertemuan antar 

desa.  

 

Transparansi 

 Laporan pertanggungjawaban ini 

disampaikan dalam Musyawarah Antar 

Desa (MAD) yang dihadiri oleh Camat 

Susukan, Kepala Bapermasdes, Wakil 

Anggota DPRD Dapil IV, panitia MAD, 

pihak BKAD, pihak BUMDes, dan 

perwakilan kelompok masyarakat. Hal 

yang disampaikan dalam MAD adalah 

paparan kegiatan tahun 2017 dan rencana 

tahun 2018. Sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh ketua BUMDes pada 

tanggal 17 September 2018, 

”Ya pokoknya disini kami tidak ada 

yang ditutup-tutupi ya mbak, jadi 

setiap laporan kami akan 

sampaikan kepada semua 

pemangku kepentingan. Laporan 

yang disampaikan itu biasanya 

ringkasannya saja berisi rencana 

dan realisasi anggarannya. Kalau 

tak kasih laporan lengkap paling 

kan juga gak pada mudeng to mbak 

jadinya tak buatin ringkasannya aja, 

biar bisa dipahami sama pemangku 

kepentingan khususnya 

masyarakat”.  

 Berdasarkan pernyataan dari 

Mardiasmo (2010), transparansi 

merupakan keterbukaan pemerintah 

dalam memberikan informasi yang terkait 

dengan aktivitas pengelolaan sumber daya 

publik kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi. Pada hal ini 

BUMDes belum sepenuhnya menerapkan 

prinsip transparansi dengan baik karena 

BUMDes hanya memberikan ringkasan dari 

laporan-laporan yang telah dibuat 

pernyataan tersebut sesuai dengan hal 

yang disampaikan oleh ketua BUMDes. 

Seharusnya setiap desa diberikan satu 

buku laporan BUMDes agar masyarakat 

mengetahui informasi atas pengelolaan 

dana di BUMDes ini.  

 

Kesimpulan 

 Transparansi di BUMDes Bersama 

Utama Kecamatan Susukan belum optimal 

karena adanya keterbatasan akses untuk 

masyarakat melihat semua laporan yang 

telah dibuat BUMDes. Pihak BUMDes 

hanya memperbolehkan masyarakat 

meilhat semua laporan di kantor BUMDes 

saja. Sedangkan yang diberikan kepada 

setiap desa hanya rangkuman dari seluruh 

laporan. Dalam hal responsibilitas 

simpulan yang dapat diambil adalah 

terdapat kelemahan pada tahap 

penatausahaan. Ada yang tidak sesuai 

dengan kriteria responsibilitas yaitu: 

kegiatan verifikasi tidak dilakukan secara 

rutin setiap bulan namun dalam laporan 

pertanggungjawaban terdapat biaya untuk 

transport kegiatan verifikasi setiap bulan 

 

Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini terbatas pada bukti 

laporan pertanggungjawaban BUMDes, 

yaitu hanya mendapatkan data selama 

tahun 2017 saja. Penelitian ini tidak 

mendapatkan laporan 

pertanggungjawaban tahun 2018 

dikarenakan banyak perubahan program 

kegiatan yang ada di BUMDes, sehingga 

penelitian ini tidak dapat menilai 
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responsibilitas dan transparansi 

pengelolaan dana BUMDes sampai dengan 

tahun 2018. Keterbatasan lainnya dalam 

penelitian ini adalah tidak menyimak 

secara langsung salah satu atau sebagian 

dari pertemuan yang dilakukan BUMDes 

dengan para pemangku kepentingan 

sehingga tidak tahu persis praktik dalam 

pelaporan pertanggungjawaban. 
 

Saran 

 Saran untuk BUMDes Bersama 

Utama Kecamatan Susukan agar dapat 

melaporkan seluruh penggunaan dana 

dengan benar, sesuai dengan kegiatan 

yang benar-benar dilakukan. BUMDes 

Bersama Utama sebaiknya mencantumkan 

desa mana saja yang masih mengalami 

tunggakan agar desa tersebut segera 

melunasi tunggakan tersebut, sehingga 

setiap penggunaan dana memiliki bukti 

dan dapat diketahui oleh para pemangku 

kepentingan. Badan Pengawas juga 

disarankan agar lebih sering melakukan 

pengawasan secara berkala dengan 

mengawasi tahapan otorisasi yang 

seharusnya dipatuhi oleh BUMDes 

Bersama Utama. Saran untuk penelitian-

penelitian selanjutnya timbul karena 

adanya keterbatasan dalam penelitian ini. 

Untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

agar bisa mengikuti kegiatan pertemuan 

BUMDes dalam melaporkan hasil 

pertanggungjawabannya sehingga dapat 

mengetahui praktik dalam pertemuan 

tersebut. 
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