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RINGKASAN 

 

 Pemberian otonomi daerah  diatur dalam UU RI. Nomor 22 tahun 1999 
yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI. Nomor 9 tahun 2015. 
Selanjutnya pemberian otonomi desa juga diberlakukan, dengan ditetapkan UU 
RI. 6 tahun 2014 tentang Desa .  Hal ini untuk menjamin kewenangan  desa  
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarkat 
setempat  berdasarkan prakarsa sendiri. 
  Kewenangan desa diantaranya tentang Badan Usaha Milik Desa 
(Bumdes) yang diatur dalam  Peraturan Menteri Desa  PDTT. RI. Nomor. 4 Tahun 
2015. Menurut peraturan tersebut  Bumdes didefinisikan sebagai Badan Usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan 
secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola 
aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat desa. Implementasi dari peraturan tersebut berdampak pada pendirian 
Bumdes yang jumlahnya mencapai 41.796 diseluruh Indonesia pada tahun 2018. 
Data ini menunjukan 55,7 %  desa telah mendirikan Bumdes dari 74.954 jumlah 
desa di Indonesia. Perkembangan pendirian Bumdes tersebut masih merupakan 
sukses tahap awal dari proses implementasi. 
 Di Indonesia Jumlah Bumdes yang maju masih sedikit jika dibandingkan 
Bumdes yang tidak aktif atau mati suri. Hal ini dapat diketahui dari berbagai 
pemberitaan perkembangan Bumdes diberbagai wilayah di Indonesia dan 
penelitian-penelitian telah memperkuat kegagalaan Bumdes. Di Jawa Tengah 
Bumdes yang aktif 52 % dari 1700 unit .  Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi 
Bengkulu terdapat 122 Bumdes yang berdiri dan hanya 50 % yang aktif. Di 
Bolaang Mongondow selatan Provinsi Sulawesi Utara ada 80 Bumdes yang aktif 
hanya 1 unit. Di Provinsi Kalimantan timur telah didirikan 591 Bumdes, yang 
aktif  309 unit. Di Kabupaten Tulung Agung Jawa Timur telah didirikan 200 
Bumdes, yang aktif 20 unit. Di Kabupaten Pamekasan Madura, telah didirikan 90 
Bumdes dan yang aktif 30 unit. Selanjutnya penelitian-penelitian  tentang Bumdes 
yang mengalami kegagalan yaitu Eko (2013),Ramadana et.al.(2013), Budiono 
(2015), Kurniasih dan Wijaya (2017), Putra et al.(2017),Wicaksana (2017), 
Nugraha dan Kismartini (2019).  

Di Kabupaten Gresik telah didirikan 330 Bumdes dan yang memiliki 
perkembangan omzet baik 8 unit. Sumber dana yang dipakai untuk modal Bumdes 
berasal dari dana desa (APBN), hal tersebut telah diatur  dalam Peraturan Menteri 
Desa PDTT RI. Nomor 22 tahun 2016 dan  Peraturan Menteri Desa PDTT RI. 
Nomor 19 tahun 2017. Besarnya dana desa yang sudah terserap untuk penyertaan 
modal  Bumdes di Kabupaten Gresik sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 sudah 
mencapai Rp.16.546.607.161,-,dana yang sudah terserap untuk modal  Bumdes di 
Kabupaten Gresik tidak sebanding dengan Bumdes yang berhasil. Hal ini sangat 
memprihatinkan karena dana desa tidak dapat menjadi stimulus bagi desa untuk 
meningkatkan perekonomian desa atau meningkatkan pendapatan asli desa. 

 Kegagalan  Bumdes berkaitan dengan keterbatasan sumber daya yang ada 
di pedesaan. Hal tersebut telah disimpulkan  dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Eko (2013); Agusliansyah (2016); Wijayah (2017) ; Wicaksana (2017); 
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Romli dan Nurlia (2017). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut sangat 
menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu 
1).Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Bumdes Ngembung Sentosa Kecamatan 
Cerme  ditinjau dari analisis backward mapping? 2).Faktor-faktor apakah yang 
mendukung atau  menghambat implementasi Bumdes di desa Ngembung ? Dalam 
penelitian ini analisis  backward mapping dilakukan dengan cara : 1) Menetapkan 
target pada level terendah dari sistem yaitu melalui struktur lembaga pelaksana. 2) 
Menanyakan apakah kemampuan unit ini dapat mempengaruhi perilaku yang 
menjadi target dari kebijakannya. 3) Menanyakan sumber daya apa yang 
dibutuhkan unit ini untuk mendapatkan efek keberhasilan kebijakan. 4) Pada 
tahap akhir analisis, memberikan saran pada pembuat kebijakan mengarahkan 
sumber daya  yang dibutuhkan di unit organisasi, agar peluang keberhasilan 
kebijakan jauh lebih menjanjikan. Selain itu peneliti melakukan elaborasi teori 
dengan teori implementasi Edward. Hal ini dilakukan untuk membantu 
menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor Bumdes yang berdampak 
pada keberhasilan atau kegagalan Bumdes. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, berkarakter deskriptif 
dan interpretatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan 
menalaah dokumen-dokumen  juga dari audio visual. Keabsahan data dilakukan 
melalui teknik triangulasi sehingga  validitas data dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah. Lokasi penelitian ditentukan oleh peneliti yaitu di Desa Ngembung 
Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, karena  Bumdes Ngembung termasuk salah 
satu dari 126 Bumdes kategori tumbuh menurut  Dinas PMD Kabupaten Gresik, 
Pada kategori tumbuh membutuhkan sumberdaya yang cukup agar menjadi 
Bumdes yang maju. 

Analisis backward mapping terhadap Bumdes Ngembung dengan cara 
menganalisis peran secara realita, kemampuan aktor-aktor dalam struktur 
organisasi Bumdes yaitu pelaksana operasional, penasehat dan pengawas Bumdes. 
Hasil analisis  dapat diketahui tindakan yang dilakukan aktor antara lain : 1) Unit 
usaha Bumdes terdapat tiga usaha yaitu usaha mini market yang mengalami 
kerugian, usaha financial business yang belum memberikan akses kemudahan 
kredit bagi pengusaha kecil dan nasabahnya sebagian besar dari perangkat desa 
karena alasan menghindari kredit macet,dan bisnis PPOB yang pelanggannya 
masih sedikit karena sudah dikelola  oleh  kelompok masyarakat.2) Modal dan 
perkembangan aset Bumdes menunjukan aset Bumdes mengalami penyusutan.3) 
Manajemen Organisasi Bumdes masih belum efektif dan efisen untuk mencapai 
tujuan Bumdes. 4)  Coalitions with private sector belum dilakukan oleh Aktor-
aktor  Bumdes Ngembung. 5) Dicretion dengan memanfaatkan aset desa belum 
dilakukan oleh kepala desa untuk memberikan honorarium atau insentif kepada 
pengurus Bumdes, karena  Bumdes belum mampu memberikannya. 

Hasil elaborasi analisis backward mapping dengan teori implementasi  
Edward menemukan kegagalan Bumdes karena tindakan aktor-aktor dalam 
struktur organisasi Bumdes antara lain : 1) Communication yang tidak konsisten, 
tidak jelas sehingga tidak dapat merealisasikan program Bumdes. 2) Resources 
yaitu sumberdaya manusia yang terbatas, pengurus yang tidak mempunyai minat, 
jabatan seketaris Bumdes yang kosong, pengawas Bumdes yang dirangkap oleh 
BPD, Sumber daya lainnya yaitu pertama,  sarana tempat usaha mini market yang 
tidak strategis, sarana informasi dan teknologi/aplikasi untuk pengelolaan Bumdes 
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yang belum tersedia, Ketiga, Authority atau kewenangan kebijakan Bumdes 
bersifat bottom-up tetapi Pemerintah Desa Ngembung belum memaksimalkan 
discreation-nya dalam hal penyertaan modal, pengembangan kapasitas aktor 
Bumdes dan peningkatan sarana Bumdes, maupun solusi pemberian honor atau 
insentif bagi pengurus Bumdes. 3) Dispositions yaitu aktor-aktor  Bumdes 
Ngembung tidak mempunyai minat terhadap pengelolaan Bumdes. Hal tersebut 
terlihat pada sikap mereka yang mengabaikan  kinerja Bumdes yang tidak maju. 
4) Bureaucratic Structure yaitu Sumber daya manusia yang terbatas pada Bumdes 
Ngembung dalam prakteknya menyulitkan penyelesaian tugas pekerjaan. Hal 
tersebut diperburuk Standard operating Procedures (SOPs) belum dibuat. 
Selanjutnya Fragmentation yaitu penyebaran tanggungjawab untuk pengawasan 
Bumdes oleh BPD, yang seharusnya dilakukan oleh pengawas khusus.  

Rekomendasi yaitu Solusi  yang ditawarkan analisis backward mapping 
yang dielaborasi dengan teori implementasi Edwards antara lain  1) Pemerintahan 
Desa Ngembung perlu melakukan pergantian pelaksana operasional Bumdes  
dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia, berkomitmen tinggi, 
mempunyai visi untuk mengelola Bumdes dan mempunyai jiwa wiraswasta. 2) 
Pengawas Bumdes harus dibentuk tersendiri terpisah dengan organisasi 
pemerintahan desa. Selanjutnya pengawas Bumdes melakukan kontrol, 
monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap kinerja Bumdes. 3) Aset Bumdes 
dapat ditingkatkan dengan menyediakan : tempat usaha  yang strategis, sarana 
informasi dan teknologi, memperbaiki manajemen Bumdes, melibatkan pelaku-
pelaku usaha desa dan private sector lainnya, membuka usaha baru dengan 
analisis kelayakan terlebih dulu. 4) Kepala desa dalam hal yang tidak 
bertentangan dengan peraturan perlu mengambil tindakan discretion dalam 
menyelesaikan persoalan-persoalan  Bumdes. 5) Komunikasi para aktor Bumdes 
yaitu penasehat, pelaksana operasional dan pengawas   perlu diagendakan secara 
rutin sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi Bumdes dapat diselesaikan 
secara cepat. 6) Pengembangan kapasitas bagi aktor-aktor Bumdes perlu 
dilakukan dan  difasilitasi oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah desa, 
seperti bimbingan teknis dalam pengelolaan Bumdes atau melakukan study 
banding pada Bumdes yang maju. 7) Monitoring dan evaluasi dari Organisasi 
Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Bumdes perlu dilakukan secara 
rutin. 
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