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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Masalah 

  Pemerintah Daerah Bertekad untuk menanggulangi kemiskinan di 

Indonesia dengan berbagai cara. Penanggulangan kemiskinan sudah menjadi 

program vital dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan. 

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia, 

sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) tidak luput dari masalah 

kemiskinan dan pengangguran. Dimana masih banyak masyarakatnya yang hidup 

dalam garis kemiskinan.   

Oleh karna itu pemerintah harus terus menggalakan program yang bisa 

mengentaskan kemiskinan, dengan pelaksanaan program-program pemberdayaan 

Desa/Kelurahan/Kampung (PPD) adalah salah satu program penanggulangan 

kemiskinan sebagai salah satu cara untuk mempercepat penyelesaian rendahnya 

kesejahteraan masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah. Dalam Agenda 

Nasional (Propenas) dan keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 592/IX/2004 dalam 

upaya percepatan pengentasan kemiskinan di provinsi Riau melalui surat keputusan 

Gubernur Riau Nomor KPTS/132/III/2005 Tanggal 31 Maret mengeluarkan kebijakan 

untuk pelaksanaan program pemberdayaan Desa(PPD) yang dituangkan secara jelas 

dalam pedomam umum dan petunjuk teknis serta menunjuk lokasi penerima bantuan dana 

usaha desa/kampung. 
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Dalam UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dalam pasal 206 

menyebutkan tentang kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang 

sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. 

a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; 

b. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; 

c. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa; 

d. Tugas pembantuan dari pemerintah,pemerintah provinsi,dan/atau 

pemerintah kabupaten/kota; 

e. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 

diserahkan kepada desa. 

Mengacu kepada Perda Kab. Siak  No.18 tahun 2007 dimana Bupati 

menyampaikan tujuan dari Program Pemberdayaan Desa Kabupaten Siak adalah 

mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat kampung/kelurahan, 

meningkatkan dorongan bagi anggota masyarakat kampung/kelurahan yang 

berpenghasilan rendah. Serta meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan 

tenaga kerja bagi masyarakat kampung/kelurahan dan mengurangi ketergantungan 

masyarakat dari rentenir. Bupati mengatakan, pendirian BUMDesa bertujuan 

untuk  mewujudkan Program pemberdayaan masyarakat khusunya di desa dengan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi Pendapatan Asli Desa. 

Salah satu Desa/Kampung di Kab. Siak yang telah melaksanakan program 

Pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di Desa, 
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yaitu Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dimana awal 

mulanya dapat disebut UED-SP dimana telah ada sejak tahun 2009. UED-SP 

merupakan cikal bakal dari  BUMDesa  tersebut. Selanjutnya BUMDesa  telah 

ada sejak Nov tahun 2015  setelah dikeluarkannya Perdes Kampung Maredan 

No.05 tahun 2015 tentang BUMKampung, tetapi penyebutan nama BUMDesa Di 

kampung Maredan ialah BUM Kampung Dimana Berdasarkan Perda Siak No. 01 

tahun 2015 tentang perubahan nama desa menjadi kampung di Kabupaten Siak. 

Tetapi secara Nasional Tetap Dinamakan BUM Desa. Tujuan Didirikan BUM 

Desa ini telah ada di Perda Siak No.18 Tahun 2007 tentang pendirian BUM Desa 

dimana tujuan BUMdesa tersebut antara lain sebagai berikut : 

a. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa; 

b. Memajukan perekonomian Desa; 

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat; 

e. Meningkatkan pengelolaan aset - aset Desa yang ada. 

  Kampung Maredan terdiri dari beberapa Dusun yaitu Dusun I dan Dusun 

II dimana Jumlah secara keseluruhan masyarakat di kampung maredan adalah 

berjumlah 3460 ribu penduduk,disini dapat kita lihat jumlah penduduk kampung 

maredan secara keseluruhan di bawah ini : 
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Tabel 1.1 Jumlah Penduduk di Kampung Maredan Kecamatan Tualang 

Kabupaten Siak 

Jenis Kelamin Dusun I 

(Orang) 

Dusun I 

(Orang) 

Total 

(Orang) 

Laki-laki 1437 327 1764 

Perempuan 1397 299 1696 

Total 2834 626 3460 

    Sumber: Kantor Desa Maredan,2017 

Tabel 1.1 di atas menunjukan bahwa Penduduk Kampung Maredan 

terdapat di dua dusun tetapi pusat pelayan administrasi terpusat didusun I . 

Masyarakat kampung maredan berasal dari berbagai daerah tetapi mayoritas 

penduduk asli maredan adalah suku melayu, melihat kondisi kampung maredan 

penduduk maredan berprofesi sebagai petani,palawija,pedagang dan buruh rata-

rata penggolangan gaji masyarakat kampung maredan ialah Rp. 1000.000,-

perbulan. Selain itu hanya sebagian kecil masyarakat kampung maredan yang 

berprofesi sebagai pegawai(PNS).  

  Melihat dari tujuan program pemberdayaan desa melalui BUMDes 

tersebut tentunya menginkan masyarakat sejahtera, jika kesejateraan itu ada 

tentunya angka kemiskinan didesa tersebut akan berkurang. Tetapi pada 

kenyataannya di kampung maredan masih banyak terdapat masyarakat miskin 

dimana dari data yang penulis dapatkan dari kantor Desa Maredan Kecamatan 

Tualang bahwa terdapat 376 jiwa dari beberapa kategori golongan kemiskinan 

yang dapat kita lihat sebagai berikut dalam bentuk tabel dibawah ini : 
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Tabel 1.2 Jumlah Masyarakat Miskin di Kampung Maredan Kecamatan 

Tualang Kabupaten Siak 

NO Masyarakat Miskin Kampung Maredan Jumlah 

(Orang) 

1 Rumah Tangga Miskin Lansia   ( diatas >58 

Tahun ) 

13 

2 Fakir Miskin Terstruktur 68 

3 Masyarakat Miskin Yang menerima beras 

Raskin 

295 

JUMLAH 376 

   Sumber:Kantor Desa Maredan,2017 

Tabel 1.2 di atas menunjukkan kehidupan masyarakat di kampung 

maredan masih banyak yang hidup dalam kemiskinan hal ini dapat dilihat dari 

mata pencarian mereka yang tidak menetap, mata pencaharian masyarakat banyak 

didominasi oleh petani kebun karet dan kebun sawit, perikanan yaitu kerambah. 

Peternakan sapi dan kerbau, dagang harian dan keliling ,yang berpenghasilan 

tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup, dengan penghasilan mereka yang sedikit 

tentu tidak mencukupi kebutuhan pokok keluarga mereka sehari-hari. Masyarakat 

seperti inilah yang butuh bantuan dan uluran tangan dari pemerintah melalui 

program pemberdayaan desa. Namun kenyataannya berdasarkan tinjauan riset 

penulis di Kampung Maredan, penulis mendapatkan bahwa program 

pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dibuat oleh pemerintah bekerja sama 

BUMKampung belum menyentuh masyarakat miskin, malah banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat kelas menengah ke atas bahkan ada juga pegawai 

negri sipil (PNS). Berdasarkan observasi wawancara dengan bapak Rimba selaku 

kerani Kampung Maredan kesenjangan tersebut dilihat sebagai akibat dari hasil 
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pembangunan yang kurang menyentuh kepentingan masyakarat pada tingkat 

bawah. 

  Untuk mewujudkan keberhasilan program pemberdayaan desa melalui 

Bumdesa maka di perlukan pengurus dan pengelola yang dapat membantu dan 

mengelola Bumdesa tersebut agar tujuan didirikan Bumdes dapat sesuai dengan 

yang di harapkan dan dapat mensejahterahkan masyarakat kampung maredan dan 

membantu perekonomian desa.  

  Susunan kepengurusan BUMDesa sebagaimana dijelaskan dipasal 9 

dipilih oleh masyarakat desa meliputi musyawarah sesuai ketentuan dalam 

peraturan mentri tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan 

keputusan musyawarah desa. Pengelola BUMDesa ini dilakukan melalui forum 

musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah/Penghulu dan 

difasilitasi oleh Pendamping Desa bersama Kader Pembangunan 

Masyarakat,Selanjutnya Pengelola BUMDesa harus mendapatkan pengesahan 

dari Bupati/Walikota. Pengelola BUMDesa terdiri dari warga masyarakat 

Desa/Kampung yang berdomisili tetap di Desa/Kampung bersangkutan dan dapat 

dipercaya dengan tingkat pendidikan minimal SLTA serta dipilih dalam forum 

musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat Desa. Bumdes 

Kampung Maredan Sejati dikelola oleh 7 orang pengurus dimana terdiri dari 

Komisaris, Pendamping, Direktur, Pengawas, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua 

Unit usaha simpan pinjam. Dapat kita lihat dalam bentuk tabel seperti di bawah 

ini:  
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Tabel 1.3 Daftar Nama Pengelola BumDesa Kampung Maredan Tahun 2017 

NO Nama Jabatan Keterangan 

1 Sunani Komisaris PNS 

2 Ardi,SP.MP Pendamping PNS 

3 Agus Salim 

Laiya 

Direktur Honorer 

4 Purwanto Pengawas Honorer 

5 Siti Rohana Sekretaris Honorer 

6 Yuliana Bendahara Honorer 

7 Syamsul Bakhri Ketua Unit 

Simpan Pinjam 

Honorer 

Sumber:Kantor BumDesa Maredan Sejati ,2017 

 Berdasarkan tabel 1.3 diatas Terlihat bahwa BUMDesa Kampung 

Maredan Sejati dikelola oleh 7 orang dengan 5 orang berjenis kelamin laki-laki 

dan 2 orang berjenis perempuan, dengan jumlah 7 orang pengelola BUMDesa 

diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan 

dapat menjalankan tugas dengan semestinya dan mewujudkan tujuan BUMDesa 

itu sendiri. Tetapi sesuai pengamatan dilapangan BUMdesa Kampung Maredan 

masih kurang dalam Pembinaan dan pendampingan oleh Pemerintah Daerah dan 

Pemerintah Desa terhadap pengelola BUMDesa dikarenakan BUMDesa Kampung 

Maredan hingga saat ini hanya memiliki satu unit usaha yang baru berjalan yaitu 

Unit Usaha Simpan Pinjam. Seharusnya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa 
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memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola BUMDesa, 

sehingga pengelola BUMDesa dapat mengembangkan jenis usaha lainnya sesuai 

dengan Perda Siak NO 18 Tahun 2007 tentang BUMDesa bahwa Jenis usaha 

dapat berupa: simpan pinjam, perkreditan, ankutan darat dan air, listrik desa dan 

lain sejenisnya. Jika BUMDesa Kampung Maredan Sejati memiliki lebih dari satu 

Unit Usaha dapat lebih membantu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan 

mengurangi angka kemiskinan serta mensejahterahkan masyarakat. 

Dapat Kita ketahui Program BUM Desa Kampung maredan yang baru 

terlaksana hanya Program Unit Simpan Pinjam dimana dapat kita lihat data 

masyarakat Kampung Maredan yang meminjam sebagai berikut : 

Tabel 1.4 Jumlah Masyarakat yang meminjam di BUMDesa Kampung 

Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2017 

No Jenis Kelamin Jumlah 

(orang) 

1. Laki-laki 293 

2. Perempuan 116 

JUMLAH 409 

Sumber : BUM Desa Kampung Maredan Sejati ,2017 

 Tabel 1.4 menunjukkan bahwa jumlah peminjam atau yang termasuk 

dalam anggota BUMDes hingga saat ini hanya 409 dimana terdapat 293 orang 

laki-laki dan 116 perempuan. Jika dilihat dari jumlah penduduk Kampung 

Maredan yang sebanyak 3460 (orang) jumlah pemanfaat BUMDesa Kampung 

Maredan terhitung masih sedikit, padahal BUMDesa tersebut sangat membantu 

masyarakat dalam mendapatkan dana usaha,Tetapi masyarakat masih banyak yang 

kurang berminat untuk menjadi anggota BUMDes tersebut. Hal ini dikarenakan 
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pengelola BUMDesa masih kurang dalam sosialisasi ke masyarakat tentang 

Tujuan BUMDesa bagi masyarakat.  

Berdasarkan Pada Penjelasan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pada 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Kampung Maredan Kecamatan Tualang 

Kabupaten Siak Modal Awal Kelembagaan BUMDesa Kampung Maredan 

berdasarkan dana usaha melalui bantuan program pemberdayaan desa sharing 

bbuget APBD Kabupaten untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDesa) Kampung Maredan Kecamatan Kabupaten Siak Sebesar RP. 

500.000.000,-(lima ratus juta rupiah). 

Tabel 1.5  Jumlah Pemanfaat Simpan Pinjam di BUMDes Kampung 

Maredan Berdasarkan jenis usaha Tahun 2016 

N0 Jenis Usaha Individu Rupiah 

1 Perdagangan 97 110.596.000 

2 Pertanian 0 0 

3 Perkebunan 285 279.352.800 

4 Peternakan 7 88.000.000 

5 Perikanan 10 62.000.000 

6 Jasa 4 46.000.000 

Sumber Data: BUM Desa Kampung Maredan Sejati ,2016 

 Berdasarkan Tabel 1.5 dapat dilihat ada 97 pemanfaat BUMDes yang 

berprofesi sebagai pedagang, 285 orang perkebunan, pertenakan 7 orang, 

perikanan 10 orang dan jas sebanyak 4 orang.  Sedangkan dari pemerintah, 

masyarakat miskin berprofesi sebagai palawija, petani dan lainnya sama sekali 

tidak merasakan dan mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah. Program kerja 
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yang direncanakan oleh BUMDesa di Kampung Maredan Kecamatan Tualang dan 

Kabupaten Siak pelaksanaaanya masih sangat jauh di harapkan. Keuntungan yang 

telah diperoleh dari pemanfaat BUMdesa akan dijadikan sumber pendapatan asli desa 

sehingga dapat meningkatkan perekomian desa. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini 

keuntungan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir melalui UED-SP hingga 

beralih menjadi BUMdesa sebagai berikut : 

Tabel 1.6 Keuntungan BUMDesa Tahun 2014 – Tahun 2016 

NO Tahun Jumlah yang diperoleh (Rupiah) 

1 2014 Rp. 58.402.000 

2 2015 Rp. 21.689.000 

3 2016 Rp. 18.220.000 

JUMLAH Rp. 98.331.000 

Sumber Data: BUM Desa Kampung Maredan Sejati,2016 

 Tabel 1.6 Menunjukkan salah satu asset yang dimiliki BUMDesa dimana 

berasal dari Unit Usaha Simpan Pinjam. Dimana Keuntungan tersebut dijadikan 

pemasukan untuk kas desa dan menjadi PAD (Pendapatan Asli Desa), Jika dengan 

Keuntungan yang baik maka BUMDes tersebut telah membantu perekonomian 

masyarakakat tetapi pada kenyataan di lapangan bahwa di kampung maredan 

masih banyaknya masyarakat miskin,belum memiliki pasar permanen dan belum 

di aliri listrik. 
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Tabel 1.7 Tingkat Pengembalian Pinjaman Pemanfaat BUMDesa 

Kampung Maredan Tahun 2016 

Tingkat pengembalian Pinjaman Persentase(%) 

Tingkat Pengembalian Tepat waktu 87,22 

Tingkat pengembalian tidak tepat waktu 12.78  

Jumlah  100   

Sumber Data: BUM Desa Kampung Maredan Sejati ,2016 

Berdasarkan tabel di atas tingkat pengembalian tepat waktu 87,22 % dan 

tingkat pengembalian tidak tepat waktu 12,78 % disini dapat kita lihat masih 

banyaknya masyarakatnya memiliki tunggakan, ini merupakan salah satu faktor 

penghambatnya pengembangan program BUM Desa tersebut, disini yang 

membuat BUM Desa tersebut hingga saat ini masih belum berkembang. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di pahami bahwa pengelola BUM Desa di 

Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak pelaksanaannya masih 

banyak mengalami permasalahan dan belum terealisasi dengan baik sehingga di 

anggab perlu perbaikan lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

terwujudnya progam pemberdayaan desa tersebut. 

Dengan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagai 

lembaga ekonomi modal usaha desa. Pemerintah desa yang menginginkan 

program BUM Desa dapat memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan 

kesejahteraan masyakat dan mengurangi angka kemiskinan, dalam pelaksanaan 

Program BUM Desa tersebut terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut : 
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1. Masih banyaknya Jumlah masyarakat miskin di kampung maredan 

kecamatan tualang kabupaten siak sehingga menyebabkan timbulnya 

asumsi tentang kurang berkembangnya program pemberdayaan desa 

melalui BumDesa. 

2. Masih banyaknya Jumlah tingkat pengembalian tidak tepat waktu. 

3. Kurangnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam 

pengembangan bidang usaha Badan Usaha Milik Desa Kampung 

Maredan. 

4. Penggunaan dana bantuan BUM desa tidak tepat sasaran, masih 

banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan pinjaman bukan untuk 

usahanya melainkan untuk hal-hal lain sehingga tidak dapat membayar 

angsuran. 

Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk meneliti 

peranan BUM Desa didalam pemberdayaan masyarakat desa dengan judul “ 

Analisis Tugas dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Kampung Maredan Kecamatan Tualang 

Kabupaten Siak”.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan Permasalahan Diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Analisis Tugas dan Fungsi Bumdesa dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak? 
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2. Bagaimana Kendala yang dihadapi BUMDesa dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

   Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah Sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Tugas dan Fungsi Bumdesa dalam pemberdayaan 

Masyarakat Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BUMDesa dalam pemberdayaan 

Masyarakat Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuan berfikir dalam menganalisa permasalahan tentang peran 

Bumdes dalam pemberdayaan Masyarakat.  

2. Bagi pemerintah Kecamatan Tualang dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

rangka meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.  

3. Bagi Fekonsos-UIN Suska bermanfaat dalam memperkaya bahan referensi 

ilmiah di bidang ilmu Administrasi Negara khususnya dalam ilmu sosial 

pada umumnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, 

penulis membaginya dalam tiga bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

 Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA  

  Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan 

pembahasan masalah yang diteliti. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

 Dalam bab ini dijelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis 

data dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan 

data dan teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN  

  Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum tempat 

penelitian terdiri dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa di 

kampung maredan,sejarah berdirinya BUMDes maredan sejati, 

tujuan didrikan BUMDes Maredan sejati, kegiatan BUMDes 

Maredan Sejati, pesyaratan menjadi anggota BUMDes Maredan 

Sejati, struktur organisasi BUMDes Maredan Sejati, Tugas dan 

Kewajiban pengurus BUmdes Maredan Sejati. 
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BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Dalam bab ini dijelaskan hasil penelitian yang dijawab oleh 

responden. Terdiri dari pengurus dan pemanfaat BUMDes Maredan 

sejati, peran BUMDes dalam Pemberdayaan masyarakat Kampung 

maredan dalam simpan pinjam. 

BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari hasi pembahasan  

diatas, dan diberikan sasaran-sasaran dari pembahasan sebelumnya 

 

 


