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KATA PENGANTAR

Buku BUM Desa Berbenah, dari Hulu ke Hilir 
ini kembali bercerita tentang pengalaman 
pendampingan desa yang dilakukan oleh IRE 
di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal 
(3T) Kabupaten Kutai Kartanegara. Buku ini 
menggenapi buku sebelumnya yang berjudul 
Kebangkitan Layanan Dasar di Delta Mahakam: 
Sinergi Program CSR Berbasis Masyarakat. 
Bedanya, buku ini mengusung cerita dari 
empat desa, dua di antaranya adalah desa 
yang tahun sebelumnya juga menjadi lokasi 
program, yaitu: Desa Sepatin dan Desa Tani 
Baru. Sedangkan dua desa lainnya adalah desa 
baru, yaitu: Desa Muara Pantuan dan Desa 
Kutai Lama. 

Bukan perkara mudah melakukan pendampi-
ngan di wilayah 3T, terlebih di masa pandemi 

Dari Hulu Ke Hilir: 
Dari Penataan Kelembagaan 

hingga Pelaksanaan 
Bisnis BUM Desa

ketika terjadi Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) dengan tantangan infrastruktur 
jaringan seluler/internet dan listrik yang sangat 
terbatas dan bahkan di beberapa desa justru 
tidak tersedia layanan dasar tersebut. Namun 
beruntung, program ini mendapat dukungan 
besar bukan hanya dari PT Pertamina Hulu 
Mahakam (PHM) dan Naladwipa sebagai 
Non Goverment Organization (NGO) lokal yang 
bekerjasama dengan IRE dalam program 
pendampingan BUM Desa ini, tetapi juga dari 
Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat desa 
yang memiliki komitmen yang sama untuk 
memperkuat BUM Desa sebagai lembaga 
ekonomi lokal. 

Penataan BUM Desa dari hulu ke hilir yang 
dilakukan dalam program yang berdurasi 
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selama setahun ini berfokus pada tiga agenda 
utama. Pertama, pelembagaan demokrasi 
desa. Fondasi dasar yang dibangun dalam 
kegiatan pendampingan di empat desa ini 
adalah meletakkan bangunan demokrasi 
yang kuat di desa. Partisipasi, transparansi, 
dan akuntabilitas diletakkan dalam kerangka 
berdesa, bukan hanya dalam tata kelola BUM 
Desa melainkan juga dalam membangun 
relasi kelembagaan antara BUM Desa dengan 
Pemerintah Desa, BPD, maupun dengan 
masyarakat desa. Pendampingan BUM 
Desa juga memegang prinsip inklusi sosial 
dan akuntabilitas sosial agar semua orang 
khususnya kelompok rentan dan marginal 
di desa memiliki akses terhadap pengelolaan 
sumber daya ekonomi. 

Kedua, penguatan organisasi BUM Desa. Tata 
kelola yang baik akan berkontribusi terhadap 
kinerja BUM Desa. IRE memulai dari penataan 
struktur organisasi dan peningkatan kapasitas 
pengurus BUM Desa, yang dilanjutkan dengan 
penyusunan berbagai SOP yang bertujuan 
untuk membangun tata kelola yang baik. 
Buku ini bercerita cukup banyak pengalaman 
BUM Desa dalam melakukan reorientasi 
kelembagaan, khususnya dinamika dalam 
penguatan struktur organisasi yang awalnya 
terjadi tumpang-tindih peran dan orang, 
secara perlahan dibentuk kelembagaan yang 
lebih jelas struktur dan pembagian perannya. 

Ketiga, membangun bisnis yang berkelanjutan. 
Pendampi ngan yang dilakukan IRE 

menggunakan perspektif inklusi sosial 
dan pembangunan berkelanjutan untuk 
memastikan bahwa usaha yang dijalankan 
oleh BUM Desa memberikan kemanfataan 
bagi kelompok rentan dan marginal, serta 
pengembangan usaha yang memperhatikan 
social responsibility, economic responsibility, dan 
ecological responsibility. 

Program yang dirancang dengan menggunakan 
pen dekatan Pengembangan Ekonomi Lokal 
(PEL) ini dibangun dengan empat pilar utama, 
yaitu: pelembagaan demokrasi, pengelolaan 
ekonomi berbasis sumber daya lokal, kemitraan 
multipihak yang saling mendukung, serta 
keadilan ekonomi bagi kelompok rentan dan 
marginal di desa. Harapannya ini menjadi 
variabel penting yang selalu diperhatikan 
dalam melakukan penataan BUM Desa 
dari hulu ke hilir, mulai dari penguatan 
kelembagaan dengan segala atributnya hingga 
pembentukan dan pengembangan unit usaha 
yang akan dijalankan oleh BUM Desa. 

Banyak cerita yang tersaji di buku ini 
menggambarkan adanya gerak perubahan 
di tingkat desa. Keberhasilan BUM Desa 
dalam penataan kelembagaan membuahkan 
hasil kepercayaan Pemerintah Desa, BPD, 
dan masyarakat terhadap BUM Desa. BUM 
Desa yang awalnya sering mendapat sorotan 
karena mengelola anggaran yang besar tetapi 
tanpa mekanisme pertanggungjawaban, saat 
ini telah mampu membangun sistem yang 
menjamin transparansi dan akuntabilitas 
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dalam pengelolaan keuangan dan usaha. Begitu 
juga dengan usaha yang dirintis pun sudah 
mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, 
mulai dari air bersih, kapal anak sekolah, serta 
unit usaha yang sudah melibatkan tenaga kerja 
lokal, termasuk perempuan dan kelompok 
rentan.

“BUM Desa berbenah” menggambarkan ada-
nya semangat yang bukan hanya menjadi milik 
peng urus BUM Desa, melainkan semangat 
yang sama juga dirasakan oleh Pemerintah 
Desa, BPD, dan masyarakat di empat desa. 
Dinamika ekonomi yang hidup di wilayah yang 
gelap harapannya akan menjadi inspirasi bagi 
banyak desa lain di Indonesia yang juga masih 
masuk dalam kategori desa tertinggal. Artinya, 
bukan tidak mungkin menggerakkan inisiatif 
lokal untuk menjadikan desa sebagai ruang 
hidup dan penghidupan masyarakat. 

IRE sebagai organisasi masyarakat sipil 
yang memiliki komitmen dalam penguatan 
demokrasi berharap inisiatif membangun 
demokrasi ekonomi di desa dapat menjadi 
contoh dan pembelajaran bukan hanya bagi 
BUM Desa yang saat ini sedang giat bergerak, 
tetapi juga bagi Pemerintah Desa, BPD, serta 
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. 
Peran fasilitasi dari  pemerintahan supra desa 
sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan 
BUM Desa, sebagaimana program ini juga 
didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kutai 
Kartanegara, khususnya Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dan 
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(DISPERKIM) yang bersinergi dalam upaya 
mendorong pembangunan di lokasi program. 

Dukungan PT PHM yang sangat besar bagi 
desa dan program penguatan BUM Desa 
ini menjadi pembelajaran penting tentang 
upaya perusahaan dalam membangun sinergi 
program bersama Pemerintah Desa. Ini 
mengingat UU Desa menegaskan tentang 
pentingnya asas rekognisi, yaitu hadirnya 
program pembangunan dari luar desa baik 
dari pemerintah supra desa maupun pihak 
swasta penting bersinergi dengan program 
perencanaan pembangunan desa. Harapannya, 
buku ini dapat memberikan manfaat bagi 
banyak pihak yang selama ini banyak 
menjalankan program pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa. 

Dina Mariana
Direktur Badan Eksekutif IRE Yogyakarta
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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, 
Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya buku 
BUM Desa Berbenah, dari Hulu ke Hilir. Buku ini  
kami maksudkan untuk berbagi cerita mengenai 
kegiatan pendampingan kami pada BUM Desa 
yang dalam upaya menghadirkan pelayanan dasar 
melalui pengembangan bisnis yang akuntabel 
dan profesional. Harapannya, pembelajaran yang 
tertuang dalam buku ini dapat diaplikasikan sebagai 
pendekatan dalam pengembangan program CSR di 
tempat lain.

PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) berada dalam 
naungan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) 
yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina 
(Persero). Komitmen PHM tertuang dalam visi 
perusahaan “Menjadi perusahaan eksplorasi dan 
produksi minyak dan gas nasional kelas dunia dan 

KATA PENGANTAR

BUM Desa Mendorong 
Ekonomi Desa Berbasis 

Potensi Lokal 

menjadi salah satu pusat keunggulan Pertamina”. 
PHM berpedoman pada tata nilai 6C (Clean, 
Competitive, Confident, Customer Focus, Commercial 
dan Capable). PHM berkomitmen menjalankan 
kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan 
gas secara aman, berkelanjutan, andal, efisien, 
dan ramah lingkungan dengan mengedepankan 
penciptaan nilai, menggunakan teknologi berbasis 
inovasi, prinsip komersial yang kuat, dan karyawan 
berkelas dunia. 

Semua faktor tersebut berhasil menjadikan 
Wilayah Kerja Mahakam sebagai penghasil gas 
terbesar di Indonesia yang memberikan kontribusi 
penting, baik dari sisi penerimaan negara maupun 
ketahanan energi Indonesia. Dalam mengelola 
aspek sosial, PHM sangat memperhatikan adanya 
social license dari masyarakat di lokasi perusahaan 
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beroperasi. License seperti itu tidak berupa dokumen 
kertas namun hanya bisa diperoleh melalui usaha 
merangkul masyarakat setempat untuk bekerja 
sama dalam mewujudkan nilai-nilai dan tujuan-
tujuan yang disepakati bersama. 

Dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility 
(CSR),  PT Pertamina Hulu Mahakam bekerja 
sama dengan para institusi/lembaga/organisasi 
masyarakat seperti BUM Desa, LPM, UKM, PKK, 
Kelompok Nelayan, dan lembaga lainnya, baik 
dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, 
penyelenggaraan pelatihan, maupun program 
pember dayaan berbasis potensi lokal.  Melalui kerja 
sama ini rasa kepemilikan dan tanggung jawab 
masyarakat lebih tinggi sehingga keberlanjutan dan 
kemandirian masyarakat dapat tercapai.

Lalu, apa yang PHM cermati dari kebutuhan 
dasar masyarakat pesisir yang belum terpenuhi? 
Kami melihat mereka  kekurangan akses pada air 
bersih, keterbatasan akses terhadap energi, dan 
lokasi geografis mereka di wilayah remote yang 
minim fasilitas transportasi memadai. Di tengah 
masih minimnya akses pada kebutuhan dasar 
tersebut, kondisi tata kelola lembaga ekonomi 
lokal dan BUM Desa yang belum profesional juga 
menjadi permasalahan tersendiri dalam memenuhi 
kebutuhan dasar tersebut. 

Beberapa kendala tata kelola lembaga ekonomi lokal 
dan BUM Desa yang kami temui di area pesisir Delta 

“Apa yang PHM cermati dari 
kebutuhan dasar masyarakat pesisir 
yang belum terpenuhi? Kami melihat 
mereka  kekurangan akses pada air 
bersih, keterbatasan akses terhadap 
energi, dan lokasi geografis mereka di 
wilayah remote yang minim fasilitas 
transportasi memadai.“
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Mahakam terletak pada kapasitas kelembagaan 
dan kemampuan dalam pengelolaan organisasi, 
administrasi, keuangan, serta pengembangan usaha. 
Mempertimbangkan penting nya pengembangan 
sumber daya manusia dan lembaga lokal sebagai 
unsur penting dalam pengembangan ekonomi 
wilayah desa, PHM bekerja sama dengan Yayasan 
IRE Flamma Yogyakarta melaksanakan Program 
Penguatan Kelembagaan BUM Desa di wilayah 
pesisir Delta Mahakam, khususnya Desa Sepatin, 
Desa Tani Baru, Desa Muara Pantuan, dan Desa 
Kutai Lama. 

Serangkaian kegiatan pendampingan telah 
dilaksanakan sejak tahun 2019, mencakup kegiatan 
peningkatan kapasitas tata kelola kelambagaan, 
pengelolaan keuangan, uji petik, dan pendampingan 
unit usaha. Penerapan strategi pendampingan 
dilakukan dengan memberdayakan pendamping 
lokal yang dilatih untuk secara bersama 
memberikan pendampingan intensif di lokasi 
program. Penguatan pendampingan dilakukan 
melalui program monitoring setiap tiga bulan oleh tim 
ahli Yayasan IRE Flamma Yogyakarta. 

Saat ini BUM Desa dari empat desa telah memiliki 
legalitas badan hukum dari Kemenkumham 
Republik Indonesia, memiliki AD/ART dan SOP 
(standard operating procedure) yang telah disetujui 
oleh Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai 
stakeholder-nya, serta mampu mengembangkan 
usaha yang berorientasi pada kemanfaatan sosial 

dan ekonomi, mampu menggali potensi lokal yang 
ada, serta mampu mengembangkannya sesuai 
dengan model bisnis yang berkelanjutan.

Adanya pendampingan pada kelembagaan 
kelompok ekonomi lokal (pengelola) dan BUM 
Desa telah mampu menguatkan pengetahuan 
terhadap regulasi, kelembagaan, dan pengelolaan 
administrasi usaha. Dengan begitu, lembaga 
dapat menentukan jenis usaha apa yang harus 
dikembangkan. Mereka juga dapat menyusun 
rencana tindak lanjut untuk mewujudkannya. 
Dengan BUM Desa yang profesional, partisipasif, 
akuntabel, dan transparan, kita terus mendorong 
Pemerintah Desa untuk bersinergi mendorong 
BUM Desa melakukan kegiatan ekonomi desa 
berbasis potensi lokal melalui dana desa. Sinergi 
ini dapat memicu peningkatan kegiatan ekonomi 
masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.

Frans Alexander A. Hukom
Head of Communication Relations and 
CID Zona 8
PT Pertamina Hulu Mahakam
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Berbenah Tidak 
Sekadar Berbadan 

Hukum 

Legalitas itu pokok. Ada lagi yang penting: 
pembenahan kelembagaan.

Hari itu Whatsapp Group pendamping empat desa 
mendadak ramai. Freddy, salah seorang pendamping 
(field project officer/FPO) mengunggah tangkapan 
layar berupa hasil verifikasi BUM Desa Pantuan 
Jaya oleh Kemendesa PDTT. Tak yakin, dia pun 
memastikan ini kepada member group yang lain. 

Ini adalah ujung dari proses panjang yang ditempuh 
dalam proses pendaftaran BUM Desa di Desa 
Muara Pantuan. Mereka yang di awal tampak tidak 
meyakinkan justru menjadi BUM Desa pertama 
yang beroleh legalitas.

Cerita serupa dituturkan oleh Salim yang selama 
ini mendampingi Desa Tani Baru. Pendaftaran 
BUM Desa Tani Baru Mandiri akhirnya menemui 
hasil setelah melalui perbaikan administratif. 

Bagi orang desa, hal-hal semacam itu terkadang 
terlalu “njelimet” bagi mereka. Bang Naem, FPO 
Desa Kutai Lama, menyambungkan keluh kesah 
pemerintah desa dan pengurus BUM Desa yang 
sudah tiga kali mengunggah dokumen sesuai saran 
perbaikan. Namun tiap kali mengunggah, apa yang 
harus diubah pun berbeda-beda pula. Ini adalah 
tantangan dalam proses penataan kelembagaan 
BUM Desa agar menjadi lebih baik.

Menengok beberapa bulan ke belakang, pada 
minggu pertama bulan Mei di desa laut yang terik, 
pengurus BUM Desa Sepatin berkumpul untuk 
bersama-sama “mengkaji” Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik 
Desa. Itu dilakukan untuk tujuan revisi beberapa 
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pasal dalam rancangan AD/ART BUM Desa yang 
disesuaikan dengan PP yang baru tersebut. Di saat 
yang bersamaan, hadirnya regulasi baru BUM 
Desa juga menjadi momentum bagi BPD untuk 
membahas rancangan Perdes tentang BUM Desa. 
Rancangan perdes ini kemudian dirembug dalam 
musyawarah desa.

“Secara teknis, menurut PP tersebut, alur 
pendaftaran Badan Hukum BUM Desa dimulai 
dari tahapan pengajuan dan persetujuan nama, 
penyelenggaraan musdes, pendaftaran BUM Desa 
melalui Sistem Informasi Desa, hingga penerbitan 
sertifikat pendaftaran Badan Hukum,” jelas Pak 
Sukasmanto. Proses pendaftaran tersebut tentu 
saja tak semulus yang dibayangkan. Nyatanya, 
aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat 
kerapkali berhadapan dengan kenyataan di 
lapangan yang tak mudah. Apalagi bagi empat desa 
ini. Keterbatasan sumber daya manusia, isolasi dan 
kendala geografis, serta hambatan infrastruktur 
teknologi menjadi tantangan tersendiri. 

Namun demikian, pendaftaran badan hukum 
BUM Desa yang ditempuh oleh empat desa bukan 

prosedur teknis/administratif belaka. Di dalamnya 
ada momentum bagi pengambil kebijakan di desa 
untuk duduk bersama menata dan membenahi 
kelembagaan BUM Desa. Momentum ini berhasil 
dimanfaatkan oleh Pemdes, BPD, dan BUM Desa di 
empat desa. Salah satunya untuk mengkaji aturan 
yang disusun ratusan kilometer di Jakarta sana 
dengan keterbatasan yang bahkan tak terbayangkan 
oleh si pembuat aturan tersebut. Ini juga momentum 
yang memaksa BPD bekerja menyusun perdes dan 
menyelenggarakan musdes untuk menyepakatinya. 
Sumber daya manusia aparatur pemdes dan pengurus 
BUM Desa pun dikerahkan untuk bersama-sama 
menyusun AD/ART bagi BUM Desa.

Pada akhirnya, ini adalah kesempatan langka untuk 
membuktikan bahwa BUM Desa dapat hadir menjadi 
lembaga ekonomi di desa yang dihasilkan dari 
proses yang partisipatif dengan kekuatan untuk 
menggerakkan ekonomi lokal untuk kesejahteraan 
masyarakat desa. Kami meyakini bahwa demokrasi 
bukan lah sistem yang paling efisien, namun prosedur 
yang demokratis melalui partisipasi dan kontrol 
publik dapat menghasilkan perubahan yang positif 
untuk kemanfaatan bersama. 
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Jalan Terjal di Awal 
Pendampingan

Pengunduran diri Direktur BUM Desa Tani Baru 
menjadi titik awal penataan “kembali” kelembagaan 
BUM Desa. Pemerintah desa kemudian mengambil 
prakarsa, direktur baru harus segera terpilih agar 
usaha BUM Desa tidak mandeg. Seleksi dengan 
rekrutmen terbuka pun dipilih. Sebulan lamanya 
lowongan dibuka untuk mendapatkan calon orang 
nomor 1 di BUM Desa. Hasilnya nihil. Tak ada 
seorang pun warga Tani Baru yang berminat. 

Hingga akhirnya, Pak Firman, pun terpanggil 
mencalonkan diri untuk menduduki posisi ini. 
“Waktu itu gak ada yang mendaftar sampai batas 
waktu. Saya merasa terpanggil untuk memajukan 
BUM Desa Tani Baru”, ungkapnya.

Dalam hal ini, Pak Firman bukan lah orang baru. 
Sebelum nya, beliau adalah pendamping (community 
organizer) bagi Desa Tani Baru di program BUM 

Desa yang dijalankan oleh IRE dan PHM di fase 
pertama. Selain sebagai orang lokal, beliau juga 
tahu betul tantangan dan risiko yang dihadapi 
dalam pengelolaan BUM Desa selama ini. 

Tampil sebagai calon tunggal, tak menghalangi 
niatnya untuk maju. Hingga akhirnya forum 
musyawarah desa menyepakati bahwa dirinya 
layak menduduki jabatan Direktur BUM Desa 
Tani Baru Mandiri. Bagi Pak Firman, panggilan 
tanggungjawab membuatnya merasa harus 
berperan dalam menata kelembagaan BUM Desa. 
Dia pun mendapatkan dukungan penuh dari BPD, 
lembaga yang selama ini juga sangat mendukung 
kehadiran BUM Desa yang profesional, transparan, 
dan akuntabel di Desa Tani Baru. 

Terpilihnya Pak Firman, tak lantas mengakhiri 
masalah di BUM Desa. Meski posisi direktur 

“Mendampingi masyarakat perlu seni memahami dan mengurai 
masalah mereka secara bersama-sama. Capaian yang baik seringkali 
diperoleh dari proses pendampingan yang berat dan tak mudah. Apa 
saja tantangannya?
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diisi oleh “orang baru”, namun dua pengurus 
lainnya, Sekretaris dan Bendahara berasal dari 
kepengurusan sebelumnya. Pak Sumargoto 
sebagai sekretaris tak mulus karirnya di BUM 
Desa. Semata-mata karena posisinya yang masih 
merangkap sebagai anggota BPD. Ini memunculkan 
dilema baginya, memilih BUM Desa atau BPD. 
Pilihan kedua pun diambilnya. Pak Sumargoto pun 
kembali ke BPD. 

Tak beda dengannya, Bendahara BUM Desa 
yang dirangkap oleh salah seorang staff desa pun 
menjadi masalah. Kesibukan di pemerintah desa 
dan mengurus rumah tangga barunya telah menyita 
perhatiannya di BUM Desa. Seperti sekretaris, 
bendahara BUM Desa pun memilih meninggalkan 
institusi ekonomi ini. Sehingga terjadi kekosongan 
posisi sekretaris dan bendahara BUM Desa Tani 
Baru Mandiri.

Memilih orang baru pun tak mudah di desa ini. 

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan 
kemauan untuk berdedikasi adalah alasannya. 
Namun berkat musyawarah yang diselenggarakan 
oleh BPD dan melibatkan pemerintah desa serta 
BUM Desa akhirnya terpilih sekretaris dan 
bendahara BUM Desa yang baru. FPO memiliki 
peran penting untuk menjembatani proses ini, 
meski saat itu sudah tak lagi bertugas secara formal 
di desa.

Itu adalah kisah awal proses pendampingan di Desa 
Tani Baru. Berbenah untuk melapangkan jalan bagi 
proses pendampingan yang lebih efektif dan intensif 
amat diperlukan. Kisah serupa pun terjadi di Desa 
Kutai Lama. Di awal pendampingan, usaha suplai 
air bersih muncul menjadi ide pengembangan usaha 
oleh BUM Desa Tepian Batu Sejahtera (Tebas). Ide 
ini muncul di saat pelatihan pengembangan usaha 
BUM Desa. Desa laut pun diajak bekerjasama. Salah 
satunya adalah Desa Sepatin. Kapal pengangkut air 
pun dibeli untuk memuluskan jalan bagi usaha baru 
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BUM Desa ini. Meski air ada di desa, namun BUM 
Desa harus membelinya dari pengusaha setempat. 

Sayangnya, belum genap setahun usaha ini berjalan 
kapal suplai air pun rusak dan bocor. Kandasnya 
kapal ini menyertai pula kandasnya usaha baru 
BUM Desa ini. Sebelum benar-benar berhenti 
beroperasi, pengurus BUM Desa berkali-kali 
melakukan perbaikan. Meski modal BUM Desa 
terus terkuras, namun kapal tak kunjung jadi. 
Hingga direktur BUM Desa harus merogoh kocek 
pribadinya hingga mencapai Rp 75 juta untuk 
perbaikan kapal.

Namun naas, direktur BUM Desa tak lama 
kemudian berpulang dengan menyisakan hutang 
ke BUM Desa. Di awal pendampingan, tak satu 
pun mau menjadi pengganti direktur BUM Desa 
yang telah berhalangan tetap. Tak ada yang mau 
menanggung kerugian BUM Desa sebesar itu. 
Sesuai PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa, 

tanggung jawab atas kerugian usaha BUM Desa 
diputuskan melalui mekanisme Musdes.

Masalah hutang dengan ahli waris direktur BUM 
Desa diselesaikan dengan cara mengakui ‘hutang’ 
tersebut sebagai modal penyertaan dari masyarakat 
kepada BUM Desa. Ini menjadikan BUM Desa 
dalam posisi tidak memiliki kerugian/hutang. 
Setelah masalah ini selesai, pergantian pengurus 
pun mulus dijalankan melalui proses musyawarah 
desa.

Belajar dari dua desa ini, bagaimana pun 
musyawarah adalah cara untuk mencari jalan keluar 
yang terbaik. Tantangan di awal pendampingan 
ini dihadapi oleh FPO dengan menjembatani 
komunikasi para pemangku kepentingan. 
Pertemuan pun tak hanya satu dua kali dilakukan. 
Berkali-kali hingga tercapai kesepakatan penting 
yang menjadi tonggak pembenahan kelembagaan 
BUM Desa.
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Bikin Sistem Mudahkan 
Awasi dan Koreksi

Pelatihan saja tidak cukup. Perlu 
pendampingan. Apa fungsi pendampingan?

Hingga dini hari, rumah Direktur BUM Desa Tani 
Baru Firman masih ramai. Pengurus berkumpul 
untuk menerima tim asistensi IRE yang dipimpin 
Deputi Direktur Pak Sukasmanto bersama Mas Rio 
– CDO PHM.

Selarut itu, ada apa? Ada temuan! 

Penyebabnya sepele. Sejak petang, lampu rumah 
berkedip-kedip. Kadang mati cukup lama lalu 
menyala lagi. 

“Bukankah PHM pernah memberikan bantuan 
untuk perbaikan genset?” tanya Mas Rio.

“Nah, di laporan keuangan BUM Desa bantuan itu 
sudah dicatat belum?” tanya balik Pak Manto.

Pertanyaan pendek kepada bendahara BUM Desa 
ini memicu diskusi panjang. Diskusi mengerucut 
pada topik, “Bagaimana pencatatannya? Tersimpan 

sebagai aset siapakah?”

Jumriana dan Rina, bendahara dan pengawas 
BUM Desa, lalu duduk menyebelahi Pak Manto. 
Mereka mencermati catatan di laptop bendahara 
yang sudah menggunakan aplikasi akuntansi 
sederhana dari IRE. Irma sudah pulang lebih dulu, 
menumpang speed boat Pak Saat, karena keesokan 
pagi ada tugas.

“Nah, ini mestinya begini...,” tukas Sukasmanto. 
Jumriana dan Rina mengangguk-angguk. Kami 
yang mengitari mereka pun urung mengantuk. 
Selain sederhana, penjelasan Pak Manto penting 
untuk dipahami.

Mengapa mereka keliru? Bukankah mereka sudah 
mendapatkan pelatihan sebelumnya?

Betul. Mereka sudah mengikuti pelatihan di 



12

Yogyakarta. Saat itu pun mereka mengaku sudah 
paham. Nah, ini pentingnya asistensi teknis: 
mengecek pemahaman mereka di lapangan. Jika 
belum paham ya dijelaskan ulang. Jika keliru yang 
dibetulkan. Jika bingung ya diterangkan.

Seperti kasus berikutnya. “Kalian mau pakai accrual 
basis atau cash basis?” tanya Pak Manto.

Mengetahui gelagat kebingungan dari wajah-wajah 
pengurus, dengan bahasa sederhana Pak Manto 
menjelas kan, “Begini, kalau ada pelanggan listrik 
meng utang lalu kamu catat sebagai pendapatan itu 
accrual basis. Tapi kalau kamu baru mencatatkan 
pendapatan itu ketika sudah menerima uangnya 
itu cash basis.”

“Trus, kami harus pakai yang mana?”

“Bebas. Hanya saja, kalau mau sesuai dengan sistem 
yang secara umum dipakai ya pakai accrual basis,” 
ujar Pak Manto.

Begitulah fungsi asistensi teknis. Dalam suasana 
informal, sambil ngopi di atas air laut yang mulai 
pasang, hal-hal rumit bisa diurai menjadi gamblang. 
Perlu waktu untuk memastikan bahwa tahap 
demi tahap pengelolaan BUM Desa bisa mereka 
selesaikan secara benar dan cepat. Proses di satu 
BUM Desa dengan BUM Desa lain berbeda. 
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Transparansi Lahirkan 
Kepercayaan 

Komunikasi saja tidak cukup untuk untuk 
membangun kepercayaan. Harus ada bukti. 
Bagaimana menunjukkannya?

Di depan Balai Desa Sepatin terpampang baliho 
besar bertuliskan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APB Desa) dan wajah kepala desa. Di 
dalam rincian pendapatan desa tertera kontribusi 
BUM Desa Karya Sepatin sebesar Rp 85 juta yang 
dimasukkan dalam Pendapatan Asli Desa (PADes). 

Salah satu yang menarik ada poin tentang PADes 
hasil kontribusi BUM Desa. Apa saja usaha yang 
dijalankan oleh BUM Desa Karya Sepatin? Terus, 
uang tersebut digunakan untuk apa? Pertanyaan-
pertanyaan ini muncul dari masyarakat, terutama 
dari BPD Sepatin.

Pada pertemuan awal program pendampingan 
BUM Desa oleh IRE pertanyaan ini juga kembali 

disuarakan oleh BPD Sepatin yang menghadiri 
pertemuan.

Bapak Ajay selaku Direktur BUM Desa menjelaskan 
bahwa usaha BUM Desa Karya Sepatin selama ini 
adalah listrik desa, air bersih, home stay, katering, 
laundry, pasar desa, dan service provider. “Kita 
sebagai penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan 
oleh PHM,” tambah Pak Ajay.

Jelaslah sekarang bahwa BUM Desa memang 
memiliki berbagai bisnis yang menghasilkan 
keuntungan bagi BUM Desa. Sebagian dari 
keuntungan tersebut selain untuk jasa pengurus 
juga dikontribusikan ke desa sebagai pendapatan 
asli desa. 
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Bapak Mustamin selaku Kepala Desa menjelaskan 
bahwa hasil kontribusi desa digunakan untuk biaya 
operasional speed laut (ambulans) pulang-pergi 
sekitar Rp 1,2 juta, insentif untuk satu perawat 
dan bidan desa sebesar Rp 2 juta, dan insentif guru 
PAUD setiap empat bulan mendapatkan Rp 3 Juta. 
“Hasil kontribusi BUM Desa sangat berguna untuk 
membantu masyarakat yang sedang sakit dan 
harus dirujuk ke rumah sakit dan semuanya gratis,” 
jelas Kepala Desa.

Bagaimana upaya BUM Desa Tani Baru? Desa Tani 
Baru juga melakukan transparansi di Musyawarah 
Desa (Mus des). Awalnya pengelola BUM Desa Tani 
Baru Mandiri tidak mendapatkan kepercayaan 
dari pemdes karena belum menyelesaikan laporan 
keuangannya. Ketika sudah menyelesai  kan semua 
laporan keuangan dan dilaporkan di Musdes 
disepakati bahwa BUM Desa Tani Baru Mandiri 
mendapatkan dana penyertaan modal dari Pemdes 
sebesar Rp 80 juta. “Awalnya Pemdes memang 
tidak percaya kepada pengelola BUM Desa karena 
belum menyelesaikan laporan keuangan, ketika 
laporan keuangan sudah diselesaikan, Pemdes jadi 
percaya pada pengelola BUM Desa dan Pemdes 
berkomitmen melakukan penyertaan modal 
sebesar Rp 80 juta,” ungkap Salim FPO (Field Project 
Officer).

Pengalaman melakukan transparansi keuangan 
juga dilakukan oleh pengelola BUM Desa Muara 
Pantuan, salah satu desa baru yang didampingi 
oleh IRE. Sejak didirikan pada 2018, BUM 
Desa Pantuan Jaya ini tidak pernah membuat 
laporan pertanggungjawaban sehingga terjadi 

ketidakpercayaan terhadap pengelola BUM Desa. 
Awalnya pemdes meminta laporan ke pengelola 
BUM Desa, permintaan ini direspon baik oleh 
pengelola dengan menyelesaikan laporan 
keuanganya.

Singkat cerita Musdes diselenggarakan dengan 
agenda membahas LPJ pengelola BUM Desa. Di 
forum ini terjadi perdebatan yang sangat sengit 
malah bisa dikatakan forum pembataian yang 
dilakukan oleh Kasi Perencanaan, yang selalu 
mempertanyakan tentang keuntungan yang 
diperoleh oleh BUM Desa. Bagi Kasi Perencanaan 
namanya keuntungan itu uangnya ada bukannya 
piutang, sedangkan dalam penjelasan Pak Syamsul 
Alang, selaku Direktur BUM Desa. Piutang itu 
adalah bagian keuntungan. “Hanya saja uangnya 
masih di tangan pihak lain,” jelas Pak Alang, biasa 
dipanggil oleh masyarakat Desa Muara Pantuan.

Singkat cerita forum musdes berakhir dengan 
ditolaknya LPJ pengelola, walaupun Pak Alang 
berusaha semampu mungkin menyakinkan forum 
bahwa dirinya tidak melakukan korupsi atau 
mengambil uang tersebut. Bahkan beliau sampai 
menunjukkan uang di atas meja bahwa uang BUM 
Desa masih ada tapi sayangnya forum Musdes 
menginginkan laporan bukan catatan keuangan 
saja.

Setelah musdes itu Pak Alang tidak begitu saja 
menyerah bahkan beliau dan pengelola lainnya 
berusaha mem buktikan bahwa mereka tidak 
melakukan korupsi. Pak Alang dibantu oleh Syukur 
selaku sekretaris BUM Desa berusaha berkonsultasi 
kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan 
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terhadap masalah ini, salah satunya ke DPMPD 
(Dinas Pembedayan Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). 
Setelah melakukan beberapa kali konsultasi, jadilah 
LPJ tersebut. BUM Desa membawa hasil LPJ itu 
ke pemerintahan desa, di forum terbatas tersebut 
LPJ hasil konsultasi tersebut tetap ditolak oleh 
Pemdes terutama oleh Kasi Perencanaan, dengan 
anggapan bahwa LPJ tidak sesuai dengan keinginan 
pemerintah desa. 

Melihat situasi ini FPO IRE berusaha membuka 
komuni kasi kepada semua aktor untuk mencari 
solusi dari permasalahan ini. Akhirnya disepakati 
pengelola BUM Desa meminta IRE untuk 
mendampingi dalam pembuatan laporan keuangan 
karena ini permintaan langsung dan sangat urgen, 
IRE siap mendampingi pengelola BUM Desa dengan 
agenda pertama adalah membantu pengelola BUM 
Desa Pantuan Jaya dalam pelaporan keuangan.

Diawali dengan pelatihan di Hotel Mesra 
Samarinda pada bulan September setelah itu 
dilanjutkan dengan pendampingan secara jarak 
jauh dengan bagian keuangan IRE, akhirnya LPJ 
selesai dibuat dengan standar keuangan dan jauh 
lebih rapi dibandingkan LPJ sebelumnya.

LPJ ini dibawa ke forum Musdes di awal tahun 2022 
tapi lagi-lagi Kasi Perencanaan tetap menyatakan 
bahwa LPJ ini masih lemah dengan alasan yang 

sama keuntungan harus ada uangnya. Akhirnya 
BPD membuat Musdes lagi di bulan februari tanpa 
mengundang Kasi Perencanaan, tanpa memakan 
waktu lama LPJ BUM Desa diterima bahkan 
diminta untuk membuat usaha baru yang bisa 
mendatangkan keuntungan. Pak Alang langsung 
merespon permintaan tersebut dengan ide usaha 
pemancingan. “Rencana ke depan BUM Desa akan 
membuat usaha baru yaitu pemancingan dengan 
wisata alam,” jelas Pak Alang

Cerita dari Desa Muara Pantuan yang meng-
inspirasi di atas tidak jauh berbeda dengan Desa 
Kutai Lama, yang merupakan desa baru yang 
didampingi oleh IRE. Desa Kutai Lama sejak 2017 
sudah punya BUM Desa yang bernama Tepian 
Baru Sejahtera tapi selama itu juga pengelola 
BUM Desa belum pernah melakukan pelaporan 
keuangan bahkan Musdes pun mereka belum 
pernah menyelenggarakan. Selama ini pengelola 
hanya menyampaikan secara lisan bahwa BUM 
Desa selalu merugi dan mempunyai hutang ke 
pengusaha yang menalangi usaha air sebesar Rp 67 
juta.

Awal berdiri BUM Desa memang tidak berjalan 
seperti yang diharapkan. Pengelola BUM Desa 
yang lama tidak bisa mengembangkan usahanya 
walaupun sudah mendapatkan penyertaan modal 
dari Pemdes sebesar Rp 219 juta tahun 2019. Modal 
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tersebut oleh pengelola BUM Desa dibelikan kapal 
untuk menyuplai air ke desa-desa laut di Muara 
Mahakam. Waktu itu Direkturnya Bapak Mansyah.

Sayangnya kapal penyuplai air tersebut hanya 
bertahan satu tahun saja karena kapal sudah 
rusak, tidak berjalannya kapal penyuplai air ini 
menjadi titik awal kandasnya BUM Desa Tepian 
Baru Sejahtera.  Di sisi lain Pemdes menunggu 
laporan keuangan dari BUM Desa yang selama 
ini dijanjikan tapi tidak kunjung selesai laporan 
tersebut.

Melihat situasi ini Pemdes dan BPD melakukan 
revitalisasi BUM Desa, dengan dibantu oleh FPO 
IRE untuk menyelenggarakan Musdes pertama 
kali di Desa Kutai Lama dengan agenda melakukan 
evaluasi terhadap BUM Desa, yang diselenggarakan 
pada 21 Mei 2022. Sebelum Musdes diselenggarakan 
FPO IRE menyiapkan segala kebutuhan, baik 
itu draft Perdes, pembahasan apa saja yang akan 
dibahas dan siapa saja yang diundang BUM Desa.  
Ini Musdes pertama harus dijadikan momentum 
yang baik agar kedepannya Desa Kutai Lama selalu 
menyelenggarakan Musdes setiap mengambil 
kebijakan di desa.

Musdes menetapkan Direktur BUM Desa baru 
Bapak Johansyah menggantikan Bapak Mansyah.   
Ahmad Fauzi ditunjuk menjadi bendahara dan 

Maimunah diangkat sebagai sekretaris.  Sedangkan 
pengawas diangkat Bapak Alimuddin dan Bapak 
Basri. 

Laporan sudah disempurnakan oleh pengurus baru 
dan diserahkan kepada Pemdes dan BPD, hanya 
saja disayangkan Pemdes belum bisa memasukan 
penyertaan modal BUM Desa di anggaran tahun 
2021, kemungkinan baru bisa dianggarkan pada 
tahun 2022. Selain itu BUM Desa sudah membuat 
program usaha baru yaitu pengelolaan air dan 
wisata religi di Desa Kutai Lama. 

Pelajaran besar dari cerita empat desa di atas adalah 
transparansi hal yang sangat urgen dilakukan oleh 
BUM Desa, dengan transparansi akan tercipta 
kepercayaan, dengan modal kepercayaan  BUM 
Desa bisa dijalankan dengan baik tanpa terganggu 
oleh “suara-suara bising”, baik dari dalam 
desa sendiri maupun dari pihak luar. Dengan 
kepercayaan BUM Desa bisa membuat usaha-
usaha baru dan menghasilkan keuntungan bagi 
BUM Desa dan masyarakat desa pada umumnya.  
Terbukti empat desa di atas berhasil mendapatkan 
penyertaan modal dari Pemdes dan menyakinkan 
Pemdes bahwa BUM Desa akuntabel dan men-
jalan  kan ide-ide bisnis yang lebih segar dan lebih 
menjanjikan….. Bravo BUM Desa.
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Kuncinya Tiga: 
Komunikasi, Komunikasi, 

dan Komunikasi
Mengurai persoalan untuk mengembalikan kepercayaan 
tidaklah mudah. Bagaimana cara meyakinkan banyak pihak 
untuk mau duduk bersama?

Sekitar 40 orang berkumpul di Kantor Desa Tani 
Baru, dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) Saat Samelan. Diskusi alot berlangsung. 
Topiknya menarik. Tentang masa depan BUM 
Desa Tani Baru Mandiri.  Itulah cikal bakal warga 
mengenal istilah musyawarah desa (musdes). 

Tulisan ini akan berkisah tentang bagaimana 
musdes menjadi tonggak komunikasi antara 
pemerintah desa, pengelola BUM Desa, dan 
masyarakat. Tonggak itu dalam sejarah tercatat 
bertanggal  14 September 2021. Ada lima rumusan 
yang disepakati, di antaranya pengesahan Perdes 
dan AD/ART BUM Desa, struktur pengurus BUM 
Desa, penyertaan modal oleh Pemdes sebesar Rp 
40 Juta, dan program kerja BUM Desa Tani Baru 
Mandiri.

Seperti cerita rakyat Bandung Bondowoso yang 
mem bangun Candi Prambanan hanya dalam 
semalam, seperti itu musdes pertama berlangsung. 
Senyatanya? Tentu tak seajaib itu. Jauh sebelum 
musdes, telah berlangsung komunikasi yang 
intensif dan masif di antara pihak-pihak. Apa 
pangkal alotnya komunikasi selama empat bulan 
tersebut? Adalah tarik-ulur pergantian pengurus, 
yaitu sekretaris, bendahara, dan pengawas untuk 
mendampingi direktur yang sudah beralih dari Pak 
Idris ke Pak Firman.

Tak kurang-kurang Pak Firman menjalin komuni-
kasi dengan Pemdes dan BPD, serta berkonsultasi 
dengan IRE, hingga akhirnya terselenggara musdes 
yang selain menghasilkan pengurus baru juga 
menyusun perubahan Peraturan Desa, AD/ART, 
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dan program kerja BUM Desa. Hasilnya, BUM 
Desa Tani Baru Mandiri memperoleh sertifikat 
badan hukum BUM Desa dari Kemenkumham 
melalui Kemendesa PDTT. 

“Musdes perlu memutuskan pengisian pengurus 
yang kosong mengingat Pak Sumargoto sebagai 
Sekretaris BUM Desa diminta mundur karena 
juga anggota BPD. Andi Sinta juga mengundurkan 
diri sebagai bendahara karena pekerjaannya di 
staf desa dan mau fokus mengurus keluarga,” Pak 
Manto mengingat-ingat. Pak Firman menjadi sosok 
yang tepat menjadi direktur karena kemampuan 
berkomunikasinya sudah terlatih saat menjadi 
community organizer program. “Waktu itu beliau 
merasa harus bertanggung jawab demi kemajuan 
BUM Desa Tani Baru Mandiri,” imbuh Pak Manto.

Apakah sulit membangun komunikasi? Tampak 
sekilas tidak karena, dibandingkan dengan desa 
lain, aparat pemdes dan pengurus BUM Desa Tani 
Baru Mandiri tinggal di desa. Beda dengan desa-
desa lain yang perangkat desa dan pengurus BUM 
Desa-nya tinggal di luar desa.

Lalu apa masalahnya sehingga untuk menyeleng-
gara kan Musdes saja perlu waktu empat bulan? 
“Mereka belum bisa menyusun laporan keuangan 
untuk LPJ dari catatan keuangan yang ada,” ungkap 
Pak Manto. 

Ada ketegangan selama penyusunan laporan 
keuangan. Kepala Desa berpendapat listrik desa 
lebih baik tidak diaktifkan dulu sebelum jelas 
pengguna dan perhitungan pembayarannya. 
Sedangkan Firman selaku direktur tetap pada 
kebijakannya untuk mengaktifkan listrik dengan 
argumentasi, “Masyarakat sudah lama tidak 
menikmati listrik.” Menurut Firman, perhitungan 
jumlah pelanggan dan untung-rugi bisa dilakukan 
sambil jalan ketika listrik diaktifkan. 

Sikap Pak Firman tersebut membuat kades ber-
anggapan direktur tidak patuh terhadap dirinya. 
Peran FPO dari IRE, kala itu, untuk mengendorkan 
ketegangan tersebut adalah dengan mengajak 
mereka duduk bersama. 

Selesai? Belum.

Kemampuan membangun komunikasi dan 
kesediaan semua pihak berkomunikasi masih diuji. 
Kali ini ujiannya adalah perubahan aturan dari 
pusat tentang BUM Desa, yakni PP No. 11 Tahun 
2021. Aturan itu mengharuskan desa melakukan 
perubahan di tubuh BUM Desa karena harus 
menyesuaikan aturan yang baru. Dorongan kepada 
Pemdes untuk menyesuaikan dengan aturan baru 
cukup kuat. Momentum ini juga digunakan oleh 
FPO IRE untuk mendorong janji Pemdes berkaitan 
dengan penyertaan modal ke BUM Desa yang dulu 
pernah dianggarkan namun urung dialokasikan 
karena kelembagaan BUM Desa masih tidak jelas.
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Panutan Dari 
Pantuan

Mereka yang semula disepelekan kini justru 
diunggulkan. Apa rahasianya?

Desa Muara Pantuan tak masuk dalam perhitungan 
sejak semula. Tak ada potensi menonjol yang 
memukau. Pun tak ada semangat membara yang 
meyakinkan.

Mereka sudah punya BUM Desa. Barokah namanya. 
Ada dan tiada. Namanya ada namun aktivitasnya 
tak dikenali warga. Upaya membenahi bukan tak 
ada namun tak jua menemui jalan keluar.

Kepala Desa yang baru tak mau ambil pusing. Ia 
bikin BUM Desa baru: Pantuan Jaya. 

IRE datang menawarkan bantuan. Bukan. Bukan 
bantuan uang melainkan bantuan pembenahan. 
Dari mana mulainya? Dari potret buram ini: 
masyarakat tidak percaya BUM Desa.

“Selenggarakan Musdes,” saran IRE. 

Musdes? Apa itu? Mereka awam dengan istilah ini. 

Selain diamanatkan sebagai mekanisme tata kelola 
BUM Desa yang sehat, Musdes juga bisa menjadi 
ajang klarifikasi yang transparan dan demokratis. 
Saat itu, beberapa bulan lalu, tuduhan yang sangat 
mendesak untuk segera ditanggapi adalah isu 
korupsi. 

Direktur BUM Desa yang baru Samsul Alang 
kena getahnya. Laporannya ditolak karena hanya 
berupa catatan-catatan transaksi, bukan laporan 
keuangan yang bisa dibaca. Alang kepalang, 
bukannya mundur, ia terus maju membuktikan 
bahwa ia tidak menilap uang.

Uang ia taruh di meja. Ia buktikan uangnya BUM 
Desa ada. Uang itu ia titipkan ke kepala desa 
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supaya warga percaya ia tak memainkannya. Tapi 
tuntutan warga tak berhenti. Mereka ingin ada 
laporan keuangan. 

Pelatihan di Hotel Mesra, Samarinda, pun digelar 
September 2021. Materinya: bagaimana menyusun 
laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban 
(LPJ). Langkah pertama: bereskan data transaksi 
keuangan.                                                                                                                                                                                                                 

Sejak itu, hingga Oktober 2021 merupakan hari 
terpanjang dalam hidup Alang. Hari-harinya 
disibukkan dengan aktivitas menyusun catatan 
keuangan supaya layak menjadi laporan keuangan. 
Dan itu tidak mudah. Uangnya ada tapi catatannya 
tak selalu ada.

Sembari menyusun laporan keuangan, Alang 
terus menggerakkan roda bisnis BUM Desa 
dengan aneka usaha yang mendatangkan uang. Ia 
mengerjakannya bersama Sekretaris BUM Desa, M 
Syukur.

Agustus 2021 ada wajah baru. Mustakim mulai 
menjabat sebagai sekretaris desa. Kehadirannya 
menambah dukungan dari pemerintah desa untuk 
menyelesaikan PR lama yang terkatung-katung. 
Mustakim mulai menjalankan perannya. Ia 
membangun komunikasi dengan semua pihak.

Kerja keras berbuah. Oktober 2021 laporan 
keuangan selesai. Lewat musdes laporan itu 
dinyatakan diterima. Nama Alang kembali bersih. 
Ia terbebas dari tuduhan korupsi. Atas pencapaian 
itu, Kades memberi nilai 9 (sembilan) kepada 
pengurus. Pesan kades, “Saya berharap pengurus 

terus tertib membuat laporan. Kedua, segera membuat 
usaha yang tampak dilihat oleh masyarakat.”

Usulan kedua kades berangkat dari kenyataan bahwa 
selama ini usaha yang dijalankan BUM Desa tidak 
diketahui oleh masyarakat. Apa sih usahanya? Yakni, 
proyek-proyek konstruksi bangunan di luar desa, 
termasuk proyek dari PHM. 

“Saya usul bikin usaha wisata. Oleh-oleh khas Pantuan 
kan banyak. Ada kerupuk, amplang, petis, dan  
kepiting. Kita bisa bikin jalan dan jembatan keliling 
desa untuk bersepeda melewati hutan mangrove. Bisa 
juga mancing. 
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Mendobrak 
Maskulinitas

 BUM Desa

Perspektif gender mulai diterima dalam pengelolaan 
BUM Desa sehingga lembaga ini tidak tampak 
terlalu maskulin. Baru mulai, perlu dijaga dan 
dikuatkan.

Berawal dari undangan BPD untuk hadir dalam 
rapat rencana restrukturisasi BUM Desa Tani Baru 
Mandiri, Irma yang seorang guru SMP, langsung 
diberi tawaran yang membuatnya sempat terkejut: 
menjadi pengurus BUM Desa. Ia terkejut karena 
sebelumnya bahkan belum pernah mengenal BUM 
Desa. Namun demikian, semangat sosial dan 
jiwa volunterismenya yang tinggi mengantarnya 
memutuskan untuk mengambil tawaran dan posisi 
tersebut. Ia terus mempelajari apa itu BUM Desa. 

Pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi oleh 
IRE semakin membuat Irma mengenal lebih dalam 
tentang BUM Desa. Irma pun semakin mencintai 

dan menaruh banyak harapan agar BUM Desa 
dapat memberikan manfaat yang besar bagi desa 
termasuk masyarakatnya. 

“Saya itu awalnya heran, kok hampir semua 
pengurus BUM Desa itu laki-laki. Kenapa nggak 
banyak perempuan yang jadi pengurus BUM Desa? 
Padahal setelah saya tahu tentang BUM Desa, 
ternyata sangat menarik. Saya senang bisa menjadi 
pengurus BUM Desa.”

Irmayani, Sekretaris BUM Desa Tani Baru

Senada dengan Irma, Monalisa juga menyebutkan 



30



31

bahwa kehadiran unit usaha katering di BUM 
Desa Karya  Sepatin mampu berperan dalam 
menciptakan lapangan kerja baru bagi perempuan 
sehingga meningkatkan pendapatan rumah 
tangga. Kehadiran unit usaha katering ini juga 
mampu membangun aksi kolektif perempuan 
dalam mengatasi persoalan ekonomi yang selama 
ini banyak dihadapi oleh perempuan-perempuan 
pesisir.  

Cerita tentang perempuan pesisir dan isu-isu 
ketidakadilan gender sudah sering diulas oleh 
berbagai studi yang selama ini memotret tentang 
situasi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat 
pesisir. Perempuan pesisir seringkali mengalami 
marginalisasi dan rentan terhadap tindak 
kekerasan karena pengaruh budaya lokal dan 
tingkat pendidikan serta pengetahuan. 

BUM Desa awalnya terkesan maskulin karena 
digerakkan oleh pengurus yang mayoritas laki-
laki serta bergerak di unit usaha yang lebih 
banyak menyerap tenaga kerja laki-laki. Dalam 
perkembangannya, mulai terjadi pergeseran 
seiring meningkatnya pengetahuan dan 
membaiknya tatakelola BUM Desa. Saat ini di 
lokasi pendampingan tercatat terdapat tiga BUM 
Desa yang sudah melibatkan perempuan dalam 
kepengurusan BUM Desa, yaitu: BUM Desa Karya 
Sepatin, BUM Desa Tepian Batu Sejahtera dan 
BUM Desa Tani Baru Mandiri. 

Selain kehadiran perempuan dalam kepeng-
urusan BUM Desa, pilihan pembentukan 

dan pengembangan unit usaha juga sudah 
mempertimbangkan akses yang setara antara 
perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan 
sumber daya ekonomi di desa. BUM Desa sudah 
mulai melirik potensi pengembangan UMKM 
lokal yang banyak digerakkan oleh perempuan di 
desa. BUM Desa Sepatin sudah mendahului dengan 
membentuk unit usaha laundry dan katering 
yang bekerjasama dengan UMKM dan menyerap 
banyak tenaga kerja perempuan. Sedangkan BUM 
Desa Kutai Lama dan Muara Pantuan sudah 
mulai melirik pengembangan unit usaha yang 
berbasis produk-produk UMKM yang juga banyak 
melibatkan perempuan, seperti produk-produk 
kerajinan dan makanan olahan. 

Selain unit usaha BUM Desa yang sudah mulai 
mempertimbangkan akses yang setara antara 
perempuan dan laki-laki dalam kepengurusan dan 
pengelolaan sumber daya ekonomi di desa, yang 
tidak kalah pentingnya kehadiran BUM Desa juga 
mampu mengurangi beban domestik yang selama 
ini banyak dipikul oleh perempuan perdesaan. 
Salah satunya tanggung jawab atas pendidikan 
anak. Kehadiran SHS dan kapal anak sekolah telah 
berkontribusi dalam meringankan beban domestik 
perempuan serta berpeluang dalam mengurangi 
potensi terjadinya kekerasan terhadap anak 
perempuan karena mereka dapat pulang sekolah 
tepat waktu dan ketika malam hari ada penerangan 
yang membuat anak perempuan relatif lebih aman. 

Pendampingan BUM Desa yang dikembangkan 
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dalam program ini memang tidak sebatas 
pada upaya mendorong kelembagaan yang 
kuat serta berjalannya unit bisnis BUM Desa. 
Ada aspek lain, yang tidak kalah pentingnya, 
yakni pertimbangan kemanfaatan sosial 
yang berperspektif gender equality and social 
inclusion (GESI). 

Irma dan Monalisa adalah dua dari banyak 
perempuan pesisir yang sudah merasakan 
manfaat BUM Desa yang inklusif. BUM Desa 
yang demikian menghadirkan ruang yang 
setara antara perempuan dan laki-laki dalam 
pengelolaan sumber daya ekonomi desa. 
Pengetahuan dan keterampilan sesungguhnya 
bukan hambatan bagi perempuan hadir dalam 
pengelolaan BUM Desa. Tantangannya justru 
pada ruang partisipasi melalui kebijakan 
afirmatif yang perlu semakin diperluas.

Apa yang dilakukan oleh Pak Saat selaku Ketua 
BPD Tani Baru merupakan contoh salah satu 
bentuk afirmasi terhadap kehadiran perempuan 
dalam kelembagaan ekonomi desa. Perempuan 
dikenal tekun dan ulet menjadi modal penting 
dalam tatakelola kelembagaan dan usaha.  
Bukan perkara yang mudah mendobrak budaya 
patriarki di wilayah pesisir. Melalui program 
ini, secara perlahan perempuan mulai hadir 
dan mengambil peran strategis melakukan 
perubahan di desa. 
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MENGGARAP 
POTENSI DAN 

MELAYANI 
WARGA
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Karena Desa Air 
Kekurangan Air

Seperti ayam mati di lumbung padi, begitu 
mereka: kekurangan air di desa air. Bagaimana 
mereka mengatasi?

Setelah LPJ BUM Desa Pantuan Jaya diterima, 
sebagai direktur, Syamsul Alang langsung 
menggerakkan pengurus merancang program 
yang selaras dengan pesan Pak Kades, “Sesuatu 
yang tampak dilihat oleh masyarakat.” Timbang-
ditimbang, proyek air bersih jadi pilihan mereka. 
Alang beralasan, “Di sini seminggu nggak hujan 
warga nggak punya air untuk masak dan mandi. 
Sedang di musim kemarau warga harus beli air Rp 
50.000/200 liter.”

Alang berencana mengambil air PDAM dari gunung 
di Kutai Lama. Ia sudah berkoordinasi dengan BUM 
Desa setempat untuk bekerja sama. Harga beli air 
Rp 80.000-125.000/ton. Dengan kerja sama harga 
bisa turun di Rp 70.000/ton. Untuk pengangkutan, 
ia sudah bekerja sama dengan kapal “LCT” (landing 
craft thank) untuk pengangkutannya. 

Target awal 320 rumah akan teraliri air bersih. 
Dana 6 miliar rupiah (LCT, bak penampung dan 
jaringan, mess, dan kantor) sudah diperoleh dari 
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Kabupaten Kutai Kartanegara berkat proposal 
yang mereka kirim.

Kapan realisasinya? “Menunggu kepastian penun-
jukan lahan oleh Pemdes,” ujar Alang. Lahan 
yang dimaksud adalah lokasi meletakkan bak 
penampungan sebelum air didistribusikan ke 
warga lewat jalur pipa. Jika sekarang pemdes sudah 
menentukan lokasi, kapan air bersih sudah bisa 
mengalir ke warga, “Enam bulan lagi,” tukasnya.

Menuju enam bulan, lanjut Alang, beberapa 
pekerjaan mulai bisa dicicil. Selain pembangunan 
fisik, pelatihan tenaga kerja sudah bisa dilakukan. 



38

Tenaga kerja yang dimaksud adalah operator teknik, 
pengontrol meter dan penagih iuran. Keseluruhan 
tenaga yang akan dipekerjakan mencapai sepuluh 
orang, termasuk tenaga administrasi di kantor. 
“Semua tenaga kerja dari desa ini. Tidak mungkin 
kita berharap orang kota membangun desa ini,” 
kata Alang. 

Selain karena kebutuhan, kesepuluh personal 
tersebut dihitung berdasarkan potensi pendapatan 
dari bisnis air bersih ini. Ada setidaknya 3 (tiga) 
sumber pendapatan:

Satu, iuran dari warga pelanggan. Nominalnya 
belum ketemu sampai sekarang. Mereka masih 
berhitung komponen biaya apa saja yang 
mempengaruhi nilai iuran.

Dua, jasa perawatan instalasi pipa di rumah. Di 
rumah pelanggan, bisa saja jaringan pipa dan kran 
air rusak. Perlu diperbaiki. Bisa juga warga mau 
menambah titik. Perlu pemasangan. Tenaga teknisi 
dipekerjakan untuk ini.

Tiga, penjualan air ke perusahaan-perusahaan. 
Setiap musim hujan, warga menampung air 
tumpahan langit di bak-bak penampungan. 
Kapasitasnya melebihi kebutuhan rumah 
tangga mereka, apalagi jika mereka nanti sudah 
berlangganan air. Nah, kelebihan air itu bisa diolah 
menjadi air minum untuk dijual ke perusahaan. 
Harganya sudah ditentukan, yakni Rp 150.000 – 
200.000/ton. 
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Semula Cuek, 
Kini Tahu Potensinya

Semula cuek, kini mereka penggerak di depan. 
Apa yang mengubah mereka?

Tiga perempuan muda tampak menonjol dalam 
pertemuan asistensi BUM Desa Tani Baru oleh 
tim IRE, akhir Januari 2022. Keikutsertaan mereka 
dalam kepengurusan menepis dua keraguan 
sekaligus: BUM Desa bukan untuk orang muda dan 
perempuan. Ada Irma, Jumriana, dan Rina.

Irma guru biologi SMA Tani Baru. Datang dari Bone, 
Sulawesi Selatan, ia sengaja ingin ditempatkan di 
desa laut. Semata untuk mengajar, bukan yang lain.

“Begitu datang, saya langsung jatuh cinta dengan 
desa ini. Sampai sekarang,” ujarnya penuh 
semangat. Namun, ternyata kecintaannya 
pada desa ini baru seujung kuku. Ia hanya tahu 
kehidupan seputar tempat tinggal dan sekolahnya. 
Ia hanya mengenal murid dan orangtuanya. Di luar 
itu ia tak peduli.

“Setelah menjadi pengurus BUM Desa saya baru 
tahu ternyata gedung badminton itu ada uangnya. 
Kalau pakai sewa. Tapi saya nggak tahu uangnya 
dikemanakan,” ujarnya berbinar-binar. “Kalau 
nggak dipaksa ikut saya nggak tahu bahwa 
ternyata banyak potensi di desa ini yang bisa 
dikembangkan,” ujar Sekretaris BUM Desa ini.

“Iya,” sahut Jumriana,“Selama ini saya cuek 
saja dengan apa yang terjadi di desa saya. Saya 
sibuk berjualan di rumah.” Kini, dengan menjadi 
Bendahara BUM Desa, apakah pekerjaan utamanya 
berjualan di rumah ditinggalkan? “Tidak!” sahutnya. 
Jumriana justru belajar banyak dari pengelolaan 
BUM Desa untuk keberlangsungan usahanya. 
“Dulu uang pribadi dan usaha saya campur. Setelah 
ikut pelatihan di BUM Desa saya tahu bahwa setiap 
pengeluaran dan pendapatan harus dibuatkan pos 
terpisah,” ujarnya. 
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“Aplikasi laporan keuangan yang dibuat IRE sangat 
memudahkan pekerjaan saya. Saya yang ketika 
mulai jadi pengurus bulan September 2021 merasa 
tidak percaya diri, akhir Desember 2022 menjadi 
sangat percaya diri menyusun laporan keuangan,” 
ungkap Jumriana.

Atas capaian ini, Ketua BPD Tani Baru Saat 
Samelan mengapresiasi kinerja pengurus 
dengan nilai 9 (sembilan). Menurut Saat, kinerja 
pengelola BUM Desa sekarang bagus. Laporan 
keuangan selalu bisa diakses, semua tercatat, dan 
kepemimpinan terbuka. “Dulu, listrik selalu merugi, 
sekarang sudah untung Rp 2 juta,” ujarnya. 

Rina, pengawas BUM Desa yang pendiam, senyum-
senyum saja. Ia yang semula enggan jadi pengawas 
karena “nggak berani negur”, kini dimudahkan 
kerjanya karena sistem sudah berjalan. Ia cukup 
jadi pengawas, bukan penegur.  
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Kapal Pengantar 
Harapan

Di kota-kota besar dan pada masa sekarang ini, 
pergi ke sekolah bukan hal sulit. Akses transportasi 
publik atau kendaraan pribadi adalah pilihan 
mudah bagi anak-anak dan orang tua untuk menuju 
ke fasilitas pendidikan. Berjalan kaki juga bisa 
jadi opsi. Namun bagaimana dengan masyarakat 
yang tinggal di desa-desa yang jauh dari fasilitas 
transportasi yang memadai dan murah? Isolasi 
geografis adalah tantangan untuk mengakses 
berbagai layanan dasar yang dibutuhkan 
masyarakat, meski bukan berarti tak bisa disiasati. 

Itulah yang terjadi di Desa Tani Baru. Jalur laut 
adalah satu-satunya cara bagi anak-anak sekolah 
desa di Delta Mahakam menjemput mimpinya. 
Tentu bukan perkara mudah. Gelombang laut 
dan cuaca yang tak terprediksi menjadi tantangan 
alam yang harus dihadapi. Selain faktor alam, biaya 

perahu yang cukup tinggi juga jadi tantangan yang 
berarti. Terkadang anak sekolah harus menumpang 
perahu yang dapat mengantarkan mereka ke 
sekolah. Namun ketika jam pulang sekolah, mereka 
juga dibuat pusing bagaimana harus kembali. 

Setidaknya itulah masalah pelik yang dihadapi 
siswa dan orang tua di desa ini. Namun sejak 
adanya kapal anak sekolah yang dioperasikan oleh 
BUM Desa Tani Baru Mandiri, beban mereka jauh 
lebih berkurang. Setidaknya anak sekolah tidak 
lagi takut bagaimana mereka akan pulang. “Saya 
mengajar di sini sudah 27 tahun, jadi sangat paham 
sekali bagaimana anak-anak yang menggunakan 
transportasi kapal. Kadang anak sampai jam 
17.00 atau jam 18.00 sore belum pulang”, jelas Bu 
Indriyani, Kepala SMP Negeri 4 Anggana. 

Di desa-desa laut, transportasi bisa jadi sesuatu yang sulit diakses 
dan mahal. Padahal, anak-anak berhak untuk pendidikan 
layak dan akses terhadap sarana pendidikan yang terjangkau. 
Bagaimana BUM Desa mengatasi?
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Dinda Safira, siswi asal Desa Tani Baru 
mengungkapkan, “Semenjak ada kapal anak sekolah 
itu lebih mudah dan biasanya pagi-pagi kami 
kesulitan untuk mencari kapal sebelum ke sekolah. 
Tapi sekarang sudah diatur jamnya dan lebih cepat 
ke sekolah, lebih tenang belajar di sekolah, tidak 
mikir gimana lagi pulangnya. Bayarnya juga lebih 
bisa irit, lebih bisa ditabung.” Orang tua Dinda kini 
hanya butuh menyisakan Rp 3.000 tiap harinya 
untuk tarif perahu anak sekolah dibandingkan 
sebelumnya sebesar Rp 5.000.  

Pandemi yang berlangsung membuat kapal sempat 
berhenti beroperasi hingga rusak dan tak dapat 
beroperasi lagi. Namun berkat bantuan pengadaan 
kapal melalui dana aspirasi dewan, di tahun 2022, 
layanan kapal anak sekolah kembali berjalan. 
Ini dilakukan seiring dengan pemberlakuan 
pembelajaran tatap muka di sekolah.

Beberapa waktu lalu bahkan, kapal anak sekolah 
juga digunakan untuk mengantarkan siswa 
berkompetisi dalam kegiatan Olimpiade di 
Samarinda yang jaraknya cukup jauh. Adanya 
kapal anak sekolah yang dikelola oleh BUM 
Desa menunjukkan bahwa selain menjalankan 
bisnis sebagai roda penggeraknya, lembaga sosial 
ekonomi ini juga terbukti mampu berperan dalam 
menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. 
Sejak 2016 di awal kehadiran UU Desa, IRE (2016) 
telah menekankan pentingnya BUM Desa dalam 
pengelolaan aset, penyediaan jasa layanan, dan 
usaha lainnya untuk sebesar-besar kesejahteraan 
masyarakat.
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Pemerintah Desa dan 
BUM Desa Satu Paket

Pendampingan memegang peran kunci 
dalam penataan kelembagaan BUM Desa. 
Bagaimana dinamikanya?

“Pengalaman saya mendampingi Desa Tani 
Baru, kalau mendampingi BUM Desa juga harus 
mendampingi pemerintah desanya karena kalau 
hanya mendampingi BUM Desa saja tidak akan 
jalan karena pengambil kebijakan di pemerintahan 
desa, selain itu komunikasi antaraktor juga belum 
berjalan dengan baik,” jelas Salim FPO IRE di Desa 
Tani Baru.

Penjelasan Salim di atas tadi ingin menunjukkan 
bahwa mendampingi BUM Desa tidak bisa 
berjalan tanpa Pemerintahan Desa (Pemdes) juga 
didampingi karena di empat desa yang didampingi 
IRE masih sangat terasa lemah pemahaman 
Pemdes dan BUM Desa mengenai regulasi desa. Ini 
terkonfirmasi ada BPD yang tidak paham deskripsi 
kerjanya, misalnya BPD yang harusnya memimpin 

musyawarah desa (Musdes) malah minta diundang 
dalam Musdes kepada Pemdes. Ada juga desa 
yang baru pertama kali melakukan Musdes ketika 
didampingi IRE.

“Kalau Muara Pantuan Musdes selama ini 
diselenggarakan oleh Kades, yang hadir pun 
ditentukan oleh Kades. Baru setelah kami 
dampingi, BPD paham tugasnya: mereka yang 
menyelenggarakan Musdes, mereka pula yang 
menentukan siapa saja yang diundang,”ungkap 
Fredy FPO Desa Muara Pantuan.

Sisi lain, dinamika politik di desa cukup tinggi 
apalagi  setelah pemilihan kepala desa (Pilkades). 
Biasanya terjadi polarisasi di antara para 
pendukungnya. Ini akan berakibat pola komunikasi 
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di antara para aktor tidak berjalan lancar, bahkan 
bisa terjadi kubu-kubuan di antara para mereka.

Dalam konteks BUM Desa, keadaan seperti ini 
sangat berdampak pada kinerja BUM Desa. 
Sebagaimana lembaga ekonomi, BUM Desa 
berperan penting meningkatkan pendapatan asli 
desa (PADes) dan menyejahterakan warga desa. 
Pengalaman IRE selama ini mendampingi BUM 
Desa di empat desa, proses administrasi dengan 
Pemdes dan kepentingan para aktor kadang 
menghambat jalannya BUM Desa.

Bagaimana BUM Desa mau maju kalau selalu 
dicurigai oleh para aktor dan lembaga di desa? 
Ini pertanyaan penting yang perlu dijawab secara 
komperehensif. Kalau kita memaklumi saja laporan 
keuangan BUM Desa yang tidak standar, ini juga 
tidak berdampak baik bagi BUM Desa sendiri. 
Kalau dimaklumi terus bisa membuat pengelola 
BUM Desa santai dan tidak mau belajar untuk 
memperbaiki kesalahan.

Tapi, bila terus dipermasalahkan karena perlaporan 
yang tidak jelas akan berakibat pengelola BUM 
Desa selalu salah langkah ketika menjalankan 
usahanya dan membuat usaha BUM Desa berjalan 
di atas ketidakpercayaan Pemdes dan lembaga 
desa lainnya. Bagaimana solusinya? Jawabannya 
sederhana: harus ada pendampingan, baik ke 
pemerintahan desa dan BUM Desa.

Pemdes dan BUM Desa ibarat dua sisi mata uang 
saling membutuhkan. Pemdes butuh BUM Desa 
untuk meningkatkan PADesa dan kesejahteraan 
warga desa, sedangkan BUM Desa butuh Pemdes 

sebagai lembaga yang menaungi BUM Desa dan 
memberikan pernyertaan modal usaha BUM Desa. 
BUM Desa tidak akan berjalan tanpa penyertaan 
modal Pemdes.

Pemdes dan BUM Desa harus jalan seiringan. Bila 
salah satu menelikung saja maka akan membuat 
hubungan tidak harmonis dan saling tidak percaya. 
Maka perlu pendampingan berjalan bersama tapi 
hanya berbeda pada fokus pendampingannya. 
Pemdes difokuskan pada tata kelola pemerintahan 
desa, baik dari segi regulasi, perencanaan desa, 
sampai kepada melahirkan kebijakan-kebijakan di 
desa, sedangkan BUM Desa lebih kepada tata kelola 
bisnisnya, baik dari segi perencanaan bisnisnya 
sampai kepada pemasaran dan pengelolaan 
keuangan BUM Desa.

Dengan model pendampingan seperti ini maka dua 
lembaga ini akan saling memahami tugas pokok 
dan fungsinya masing-masing. Dengan begitu, 
keduanya akan berjalan sesuai dengan koridornya 
masing-masing, tidak saling menyikut tapi berjalan 
beriringan. Dengan begitu dua lembaga desa 
ini akan memberikan manfaat besar kepada 
warganya. Pemdes akan menjalankan fungsinya 
sebagai pelayan masyarakatnya, BUM Desa akan 
memberikan manfaat berupa pelayanan dasar yang 
murah, membuka peluang pekerjaan bagi warga 
desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
desa.



54



55

Tak Sekadar Berbisnis, 
Namun Harus Berdesa

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
BUM Desa itu menjadi pembeda lembaga ini 
dari entitas bisnis pada umumnya. Bagaimana 
demokrasi berperan?

BUM Desa tak bisa dipisahkan dari desa. Mengapa? 
Karena BUM Desa merupakan pembagian 
kewenangan desa yang begitu besar dan kuat untuk 
dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi 
lokal desa melalu pengelolaan potensi dan aset desa 
yang berkelanjutan.

BUM Desa sendiri hadir untuk menyelesaikan 
persoalan-persoalan pelayanan dasar di desa 
melalui pengembangan bisnis atau unit usaha yang 
dapat menghasilkan laba baik itu bagi desa maupun 
bagai kesejahteraan masyarakat di desa.

Namun dalam praktik di lapangan, banyak 
kelembagaan BUM Desa masih bingung dalam 
pengembangan bisnis dan unit usahanya. Bisa 
jadi ini dikarenakan tuntutan BUM Desa harus 

menghasilkan laba atau pendapatan terlebih 
dahulu namun dalam pengembangan bisnis dan 
usahanya diharapkan tidak mematikan usaha-
usaha masyarakat yang sudah ada di desa.

Di sinilah persoalan pengembangan bisnis dan 
potensi BUM Desa menjadi terhambat. Pilihan 
bisnis dan unit usaha yang dikembangkan tidak 
bervariasi, juga karena pengembangan bisnis dan 
unit usaha tidak menjawab persoalan yang ada di 
tengah masyarakatnya.

Tak jarang pula, bisnis dan usaha yang 
dikembangkan oleh BUM Desa juga sama dengan 
usaha-usaha yang ada di masyarakatnya sehingga 
BUM Desa malah menjadi masalah baru bagi 
pengembangan ekonomi di desa.
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Sisi lain dari BUM Desa ini bukan hanya 
berkaitan dengan bisnis dan unit usaha semata. 
Sisi kelembagaan, legalitas, hingga pada proses 
partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam 
penguatan BUM Desa harus menjadi perhatian.

Di desa-desa dampingan program yang 
dikerjasamakan antara IRE dengan PT Pertamina 
Hulu Mahakam pada tahun 2021 memberikan 
gambaran yang menarik akan adanya 
perkembangan proses demokrasi di desa dalam 
penguatan kelembagaan dan pengembangan bisnis 
dan usaha di BUM Desa.

Desa Muara Pantuan melalui BUM Desa Pantuan 

Jaya, contohnya, dalam masa pendampingan, 
setidaknya dua kali mempertanggungjawabkan 
perkembangan BUM Desa meraka dalam 
agenda Musyawarah Desa yang diagendakan 
oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada 
Musdes September 2021 BUM Desa Pantuan 
Jaya menyampaikan LPJ BUM Desa Tahun 2020 
kepada Pemerintah Desa, BPD, masyarakat dan 
perwakilan kelembagaan masyarakat yang ada 
di desa. Bersamaan dengan itu, sekaligus mereka 
menghasilkan pergantian Peraturan Desa (Perdes) 
mengenai BUM Desa yang disesuaikan dengan 
perubahan kebijakan nasional yang terkait dengan 
BUM Desa seperti PP No. 11 Tahun 2021 dan 
Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021.
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Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada 
September 2021 ini juga sebagai penanda awal 
bagaimana proses pilitik dan komunikasi lintas 
sektor dan aktor di desa sangat menentukan arah 
penguatan demokrasi lokal. Terlebih, kepercayaan 
masyarakat terhadap BUM Desa kembali tumbuh 
dan menguat karena pengurus BUM Desa dapat 
mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran 
baik yang bersumber dari Dana Desa (APBN) 
hingga transparasi pengelolaan kegiatan dan 
keuangan secara bersamaan dengan baik dan 
konsisten.

Sedangkan di Desa Tani Baru, melalui BUM 
Desa Tani Mandiri, pada masa pendampingan 

banyak sekali mendapat tekanan dari aktor dan 
kelembagaan di desa. Hal ini karena besarnya 
harapan dari Pemerintah Desa, BPD, dan 
masyarakat Desa Tani Baru untuk BUM Desa 
mampu menjadi mitra pengembangan ekonomi 
desa dan juga mitra bagi UMKM, KWT, dan 
kelompok nelayan di desa.

BPD dengan kewenangan yang dimilikinya 
melaksanakan Musyawarah Desa dengan agenda 
revitalisasi kepengurusan sekaligus mengubah 
Perdesa BUM Desa sesuai perubahan kebijakan 
nasional yaitu PP. 11 Tahun 2021 Tentang Badan 
Usaha Milik Desa dan Permendesapdtt No. 3 
Tahun 2021.
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Kepengurusan BUM Desa Tani Baru Mandiri juga 
direvitalisasi berkaitan dengan adanya anggota 
BPD yang juga sebagai Sekretaris BUM Desa serta 
Bendahara BUM Desa yang mengundurkan diri. 
Ini menjadi momentum bagi kelembagaan BUM 
Desa di Tani Baru untuk segera bergerak dan 
bergegas dalam penguatan kelembagaan melalui 
pelengkapan kepengurusannya.

Pada 2 Maret 2022, di Kantor Desa Tani Baru, 
BPD dan Pemerintah Desa melaksanakan 
Musyawarah Desa dengan agenda LPJ BUM Desa 
Tani Baru Mandiri Tahun 2021. Musyawarah 
Desa ini dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, 
perwakilan kelembagaan desa dan perwakilan 
kelompok masyarakat yang ada di Desa Tani Baru. 
Terlaksana dengan baik, demokratis, dan penuh 
partisipasi dari masyarakat.

Sedangkan bagi Desa Kutai Lama, proses dan 
dinamika BUM Desa Tepian Batu Sejahtera 
dalam demokrasi dan komunikasi antar aktor 
dan kelembagaan menjadi penting dan telah 
dilakukan. Hal ini berkaitan dengan persoalan 
internal kepengurusan yang berimbas pada 
kelembagaan BUM Desa harus dikomunikasikan 
dengan berbagai pihak termasuk Pemerintah Desa, 
BPD dan Ahli Waris mantan Direktur BUM Desa 
terdahulu.

Penguatan komunikasi antaraktor dan kelem-
bagaan ini menjadi kunci penyelesaian persoalan 
internal BUM Desa Tepian Buah Sejahtera hingga 

dapat menguatkan kembali kepengurusan serta 
melakukan revitalisasi kepengurusan melalui 
Musyawarah Desa yang dipimpin oleh BPD Kutai 
Lama.

Maka BUM Desa ini bukan sekadar bisnis 
dan unit usaha semata, namun keseimbangan 
harus terjadi juga dalam dinamika demokrasi 
yang menghadirkan komunikasi antaraktor 
dan kelembagaan yang melibatkan Pemerintah 
Desa, BPD, serta kelembagaan desa lainnya yang 
mewakili masyarakat desanya.

Demokrasi melalui partisipasi dan pelibatan 
masyarakat menjadi kunci dalam penguatan 
kelembagaan BUM Desa agar dapat 
mengembangkan bisnis atau unit usaha yang 
berbasis pada pemanfaatan serta pengelolaan 
potensi dan aset yang dimiliki desa.

Kita berharap pengembangan bisnis dan unit usaha 
BUM Desa yang menghasilkan bisa terwujud, 
sekaligus jangan pula mengecilkan aspek demokrasi 
melalui partisipasi dan keterlibatan masyarakat 
serta komunikasi yang baik dan berkeadilan 
sesama kelembagaan yang ada di desa.

BUM Desa memiliki bisnis dan berhasil 
mengembangkan usaha harus dibarengi dengan 
kuatnya kelembagaan yang berbasis pada pilar 
demokrasi, kemitraan, potensi serta kebermanfaan 
bagi masyarakat menjadi role model BUM Desa ke 
depan. 
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Semua Sama, 
Bilakah Bersinergi?

Setiap BUM Desa punya pencapaian. Apa 
tahapan berikutnya?

Semua pengurus BUM Desa satu suara ketika 
ditanya apa rencana ke depan, “Mancing.” 
Menurut mereka, potensi laut dan perairan muara 
merupakan daya tarik bagi wisatawan. 

Dan mancing hanyalah ungkapan sederhana 
untuk mewakili gagasan kompleks bernama “paket 
wisata”. Artinya, selain mancing, ada aktivitas lain 
yang hendak mereka tawarkan dalam paket wisata 
tersebut. Begini alurnya:

Dari pelabuhan Sungai Muara, wisatawan akan 
diusung dengan kapal ke Muara Pantuan. Atau 
ke Sepatin. Atau ke Tani Baru. Sesampai di 
sana, wisatawan akan disinggahkan sebentar 
di pelabuhan, di pasar desa, untuk istirahat dan 
makan siang.

“Mana mau mereka singgah? Mereka maunya 
langsung ke tengah laut untuk memancing,” 
sanggah seseorang.

“Ya sudah, kita susulkan saja ke tengah laut. Kita 
masak di sini,” usul yang lain.

Ada lagi yang berpendapat, “Biasanya, mereka 
sudah membawa makan siang sendiri. Jadi, kita 
mesti pikirkan cara lain supaya mereka mau 
mampir ke desa kita.”

Lalu mereka berembug mencari potensi desa apa 
yang bisa menarik wisatawan untuk singgah dan 
menginap. “Kita siapkan homestay.”

Mereka pun memetakan mana rumah yang layak 
menjadi homestay, bagaimana mengatur wisatawan 
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supaya semua homestay dapat giliran diinapi, dan 
atraksi apa saja yang bisa menarik dipertunjukkan. 
Pengurus BUM Desa Tani Baru, “Kita punya 
kelompok anak-anak yang bisa menari, pianika, 
dan angklung.”

“Kita juga bisa bikin paket menginap yang 
disesuaikan dengan hari pasar. Karang taruna bisa 
kita percayai mengelola,” ujar yang lain.

Kalau sudah menginap, apa lagi yang bisa 
disuguhkan pada wisatawan selain atraksi-atraksi 
itu? “Oiya, PHM kan punya program Nelayanku 
Hebat dan pemberdayaan UMKM. Wisatawan 
bisa melihat-lihat produk UMKM. Mereka pun 
bisa membawa pulang oleh-oleh bikinan UMKM 
tersebut.” “Setuju, tapi sebaiknya dijadikan satu 
paket sekalian aja. Sekali mereka bayar mereka 
dapat paket memancing, menginap, dan oleh-oleh. 
Jadi, produk UMKM pasti laku.”

Masalah lain muncul di desa laut, yakni bagaimana 
membawa wisatawan sampai ke desa mereka dan 
kembali ke kota. Apakah harus memiliki kapal 
sendiri? Apakah mereka harus menjemput? 

Usul seseorang, “Kita kerja sama dengan pemilik 
kapal saja.” 

Pembicaraan tentang program wisata begitu seru 
di keempat desa. Mereka tahu potensi yang mereka 
miliki. Mereka bisa membayangkan bagaimana 
mengelola. Pun mereka tahu bagaimana membuat 
wisatawan tertarik membeli program mereka. 

Namun, mereka masih terfokus di desa masing-
masing. Padahal, program yang mereka tawarkan 
sama: paket wisata. Produk turunannya juga relatif 
sama: mancing, makan, dan menginap. Andai 
keempat BUM Desa itu berembug, kiranya mereka 
bisa bersinergi membuat paket wisata bersama. 
Toh, selain kesamaan, ada perbedaan di masing-
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masing desa yang memungkinkan wisatawan 
berpindah dari satu desa ke desa lain. Misalnya, di 
Pantuan ada wisata mangrove: bisa dibuat program 
berjelan dan bersepeda susuri hutan mangrove 
dan diakhiri dengan penanaman bikit mangrove. 
Di Kutai Lama ada wisata ziarah ke makam dan 
arena bermotor dan bersepeda alam yang dikelola 
Kelompok Sadar Wisata setempat. 

Bagaimana di Sepatin dan Tani Baru?

BUM Desa Sepatin sudah mengelola proyek dari 
perusahaan. Tenaga kerjanya dari warga setempat. 

Listrik desa juga sudah mereka adakan. Warga jadi 
berhemat bahan bakar solar untuk menyalakan 
genset.

Karena ada listrik, usaha homestay pun jalan. 
Siapa yang singgah di homestay mereka? Tiada lain 
karyawan perusahaan yang bekerja di proyek lepas 
pantai. Dari homestay ini tumbuh usaha ikutan 
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seperti katering, warung, dan laundry. Hanya saja, 
untuk usaha ikutan ini dikelola oleh warga masing-
masing. Belum dikelola BUM Desa. 

Perekonomian warga bertumbuh baik berkat 
pengelolaan BUM Desa atas beberapa potensi 
desa tersebut. Selangkah lebih maju, perolehan 
dari usaha yang dijalankan bahkan sudah bisa 
disisihkan untuk pelayanan sosial. BUM Desa 
Karya Sepatin-lah yang pertama kali memiliki 
ambulans desa. Ya, mereka memiliki kapal yang 
secara khusus diperuntukkan bagi warga yang 
perlu segera melahirkan atau dalam kondisi 
darurat harus segera ditangani rumah sakit. Warga 
bisa mendapatkan pelayanan ini secara gratis. 
Hebatnya lagi, honor tenaga kesehatan juga sudah 
mereka alokasikan bersamaan honor untuk guru 
desa. 

Begitu pula BUM Desa Tani Baru. Seperti sudah 
dikisahkan di bab lain, BUM Desa Tani Baru 
Mandiri juga tercatat mampu mengela listrik desa. 
Mereka juga sudah membenahi manajemen pasar 
desa berikut laporan keuangannya. Dari usaha 
tersebut, mereka sudah memiliki kapal untuk 
antar-jemput anak sekolah. 

Profit sharing dengan katering dan UMKM 
juga sudah ditempuh BUM Desa. Keuntungan 

Rp2.000 per kotak sudah menambah kas BUM 
Desa. Sebagian keuntungan ini sudah bisa mereka 
alokasikan untuk membangun gapura desa, tempat 
wudhu di masjid, dan memperbaiki genset. Ke 
depan, mereka sedang siapkan usaha elpiji. “Idenya 
tercetus karena kami melihat ada gudang tabung 
di depan di tepian sungai. Ini sangat strategis 
untuk bongkar muat tabung,” ungkap Pak Firman, 
Direktu BUM Desa Tani Baru Mandiri.

Mencermati cerita di atas, di mana masing-masing 
BUM Desa sudah berjalan, baik fungsi bisnis 
maupun sosialnya, bagaimana bila keempat BUM 
Desa ini bersinergi? Dasarnya jelas, ada kesamaan 
sekaligus ada perbedaan. Yang sama, misalnya 
memancing dan homestay, bisa dihimpun dalam 
program bersama, sedang yang berbeda, karena 
ada penyedia kapal dan ada yang kontraktor, 
bisa saling menopang. Tiada lain, supaya tidak 
bertabrakan atau malah jalan sendiri-sendiri. 

Payung legal masing-masing-masing BUM Desa 
sudah ada. Modal sosial berupa kepercayaan 
masyarakat sudah di tangan. Modal finansial 
berupa penyertaan modal atau pengajuan investasi 
terbuka lebar. Tinggal apa? Tinggal kesediaan 
untuk membangun dan mewujudkan mimpi besar 
bersama. Pendampingan? IRE siap. 
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Pertamina Hulu Mahakam:
Kelembagaan Sudah, Saatnya 

Bangun Mimpi Bersama

Membangun organisasi bukanlah proses 
pendek dan sekali jadi. Setelah lembaga 
terbentuk ia diuji keberlanjutannya. 
Bagaimana selanjutnya?

Menutup buku ini, kami menyelenggarakan zoom 
meeting bersama PHM dan IRE, Jumat, 18 Maret 
2022. Ada empat catatan Pertamina Hulu Mahakam 
(PHM) terhadap empat BUM Desa di Kecamatan 
Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi 
Kalimantan Timur, sebagaimana disampaikan Pak 
Hafid, Comrel dan CID/SPU Site Reps. PHM.

Pertama, telah terjadi terbentuk kelembagaan 
pengelolaan BUM Desa. Perlu penguatan kapasitas 
ke depan.

Kedua, telah berlangsung konsolidasi antara 

pemerintah desa dan pengelola BUM Desa. Perlu 
pendampingan lanjut untuk kolaborasi yang lebih 
baik.

Ketiga, telah telah terjadi eksposur tak terbatas pada 
pemerintah desa dalam hal legalitas dan transfer 
pengetahuan. Sebaiknya pemerintah daerah atau 
pemerintah kabupaten mulai mendampingi lebih 
intensif.

Keempat, telah tumbuh inisiatif dari masyarakat 
untuk pengelolaan BUM Desa yang lebih baik. 
Kepercayaan yang sudah dibangun ini perlu 
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dikawal dengan melibatkan masyarakat sehingga 
rasa memiliki mereka terhadap BUM Desa tumbuh.

Pak Hafid mendasari penilaiannya tersebut dari 
fakta di lapangan:

Satu, BUM Desa mampu bersaing dengan 
kontraktor profesional lain dalam menyelesaikan 
pekerjaan-pekerjaan di PHM. “Bahkan mampu 
men-support kontraktor lain,” ujarnya.

Kedua, di level masyarakat telah terbentuk ekonomi 
kolektif. “Tinggal bagaimana menarik benang 
merah antar-BUM Desa. Perlu kolaborasi,” usulnya.

Menanggapi ini, Pak Sukasmanto dari IRE sepakat, 
“Secara kelembagaan dan legalitas sudah siap. 
Tinggal bagaimana menaikkan keterampilan 
teknis. BUM Desa perlu dilatih supaya siap ketika 
mendapatkan proyek lebih besar.” 

“Dua tahun ini cukup secara kelembagaan,” imbuh 
Bu Luluk Murni, “Saya berharap, BUM Desa 
bersatu dalam visi dan kepentingan, lalu menyusun 
mimpi bersama sehingga kita selangkah lebih maju. 
Presentasikan rencana bisnis sehingga semakin 
tampak profesional.”

Capaian tersebut layak diapresiasi. Sekaligus, layak 
ditengok ke belakang prosesnya sehingga bisa 
menjadi pembelajaran kita semua. 

Mbak Luluk ingat, waktu itu momentumnya adalah 
lahirnya UU Desa, yang di dalamnya mencakup 
BUM Desa. Pemerintah daerah menaruh perhatian 

“Dua tahun ini cukup secara 
kelembagaan,” imbuh Bu Luluk 
Murni, “Saya berharap, BUM Desa 
bersatu dalam visi dan kepentingan, 
lalu menyusun mimpi bersama 
sehingga kita selangkah lebih maju. 
Presentasikan rencana bisnis sehingga 
semakin tampak profesional.”

khusus pada kebijakan ini namun dihadapkan pada 
persoalan lemahnya kapasitas SDM dan tiadanya 
tata kelola kelembagaan. 

PHM melihat sisi penting BUM Desa ini sehingga 
mereka memutuskan untuk ambil bagian dalam 
program penguatan BUM Desa. Kata Pak Hafid, 
“BUM Desa adalah instrumen modal sosial yang 
bisa menjembatani desa dengan potensi ekonomi di 
desa-desa pesisir. Sudah 30 tahun PHM beroperasi 
dan memutuskan ini saat yang tepat mendukung 
masyarakat lewat BUM Desa.”

Berangkatlah para CDO (Community Development 
Officer) ke empat desa pesisir: Kutai Lama, Sepatin, 
Tani Baru, dan Muara Pantuan. Desa terakhir ini 
yang kemudian teridentifikasi paling tidak siap 
namun kelak justru menjadi yang terdepan dan 
layak dicontoh.
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Silmi Hadiyana, CDO Muara Pantuan, 
mengisahkan bagaimana awal ia datang ke Muara 
Pantuan, situasi setempat sedang tidak kondusif. 
Seperti sudah diceritakan di bab lain, Muara 
Pantuan di awal pendampingan sedang terbelenggu 
oleh ketidakjelasan pengelolaan BUM Desa. 

Menariknya, ujar Silmi, “Justru mereka yang 
berinisiatif didampingi. Mereka ingin seperti 
Sepatin.” Ditemuilah Kepala Desa Haji Edi. Keluh 
Haji Edi, mereka punya infrastruktur yang unggul 
namun kenapa tidak bisa menonjol.

Silmi menyambut baik permintaan mereka. 
Ia melihat Kepala Desa bersungguh-sungguh. 
Buktinya, ia nekad membentuk BUM Desa baru 
yang bersih dari beban masa lalu. Meski keputusan 
tersebut tak sepenuhnya bisa dibenarkan, namun 
keberanian memutuskan itu cukup menjadi modal 
awal pembenahan BUM Desa Muara Pantuan. 
Apalagi permintaan Kepala Desa spesifik, “Kami 
ingin seperti BUM Desa Sepatin.” Silmi yang pernah 
ke Sepatin sebelumnya pun bisa membayangkan 
apa persisnya yang diinginkan Pak Kades. Maka, 
sejurus kemudian, Silmi mengundang pengurus 
BUM Desa Sepatin untuk berbagi wawasan ke 
Muara Pantuan.

Itulah awal transisi. BUM Desa yang sebelumnya 
sekadar ada mulai tertata. Tambah Galih Rio, CDO 
Tani Baru, “Pengurus yang semula jalan sendiri-
sendiri mulai koordinasi.” Setelah terbentuk pun 
pengurus langsung bekerja. Salah satu terobosan 
pengurus adalah penyediaan perahu untuk anak-
anak bersekolah yang menunjukkan dukungan 
BUM Desa Tani Baru pada sektor pendidikan. 

Komunikasi CDO dengan FPO dari IRE berjalan 
kompak. Setiap ada kesempatan mereka duduk 
bersama membicarakan program. Dengan begitu, 
persoalan bisa segera ditemukan dan dicarikan 
solusi. Salah satu persoalan yang cukup pelik di Tani 
Baru adalah ketersediaan SDM. Minim sekali yang 
berminat menjadi pengurus BUM Desa. Pernah ada 
yang cocok, yakni Ketua Karang Taruna, namun 
urung diusulkan karena sudah memiliki pekerjaan 
di NPO. Akan sulit baginya membagi waktu. Meski 
begitu, upaya untuk mengajak generasi muda tak 
berhenti. Mereka terus mencari dengan keyakinan 
bahwa hanya orang muda yang mudah digerakkan. 

Jika ditelusuri, rendahnya minat terutama generasi 
muda untuk menjadi pengurus BUM Desa karena 
beban masa lalu yang menghantui. BUM Desa 
sempat beroleh stigma buruk karena kegagalan 
di masa lalu. Kegagalan itu berbuntut hilangnya 
kepercayaan pada BUM Desa. Warga langsung 
apriori begitu nama BUM Desa disebut. Ega, CDO 
Kutai Lama, membenarkan. “Rusaknya kapal 
milik BUM Desa bukan saja membuat warga tidak 
percaya pada BUM Desa melainkan pemerintah 
desa pun sampai tidak menggelontorkan dana 
untuk BUM Desa,” ujarnya.

Syukur bahwa masa-masa gelap itu bisa dilalui. 
Kepercayaan bukan hanya berhasil dipulihkan 
melainkan bisa diperbesar. “Saya berharap,” pesan 
Mbak Luluk, “BUM Desa bisa menjadi lembaga 
inklusif yang tidak dikelola elit tertentu melainkan 
kelompok sosial.” 
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