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ABSTRAK  

 

ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA 

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA RIDAN PERMAI 

KABUPATEN KAMPAR 

 

Oleh: 

YULIA PUTRI 

11870321830 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance, hambatan-hambatan dalam penerapan Good 

Corporate Governance, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-

hambatan dalam pelaksanaan Good Corporate Governance pada BUMDes Ridan 

Permai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data 

wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif 

dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.Teknik keabsahan data yang 

digunakan yaitu uji credibility dan uji dependability. Uji credibility yang 

digunakan adalah triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa Good Corporate Governance belum terlaksana sepenuhnya. Prinsip 

transparansi dan akuntabilitas belum berjalan dengan baik. Sedangkan prinsip 

responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan sudah berjalan dengan 

baik sesuai indikator. Hambatan yang dihadapi BUMDes adalah berkaitan dengan 

penyampaian informasi kepada nasabah tentang dana yang digulirkan dan sumber 

daya manusia. Upaya yang dilakukan berkaitan transparansi yaitu melakukan 

sosialisasi agar terciptanya pemahaman tentang produk pelayanan pada BUMDes 

Ridan Permai. Sedangkan upaya yang dilakukan berkaitan akuntabilitas yaitu 

memberikan penyadaran dan motivasi terhadap masyarakat menuju kebangkitan 

sumber daya manusia 

Kata kunci: Tata kelola yang baik, GCG, BUMDes. 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

IMPLEMENTATION IN VILLAGE OWNED BUSINESS AGENCY 

RIDAN PERMAI VILLAGE, KAMPAR REGENCY 

 

By: 

YULIA PUTRI 

11870321830 

The purpose of this study is to analyze the application of the principles of 

Good Corporate Governance, the obstacles in the implementation of Good 

Corporate Governance, and the efforts made to overcome the obstacles in the 

implementation of Good Corporate Governance at BUMDes Ridan Permai. This 

research is a qualitative research with interview data collection and 

documentation. The analysis used is descriptive analysis with data reduction, data 

presentation, and conclusions. The validity of the data used is the credibility test 

and the dependability test. The credibility test used is source triangulation. The 

results of this study indicate that Good Corporate Governance has not been fully 

implemented. The principles of transparency and accountability have not worked 

well. Meanwhile, the principles of responsibility, independence, fairness and 

equality have been running well according to the indicators. The obstacles faced 

by BUMDes are related to the delivery of information to customers about the 

funds being rolled out and human resources. Efforts have been made regarding 

transparency, namely conducting socialization in order to create an 

understanding of service products at BUMDes Ridan Permai. While the efforts 

made related to accountability, namely providing awareness and motivation to the 

community towards the revival of human resources 

Keywords: Good Corporate Governance, GCG, village owned enterprises. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Dalam meningkatkan ekonomi di negeri ini, langkah awal yang harus 

diperhatikan yaitu pertumbuhan ekonomi di desa. Desa berkedudukan penting 

untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara mewujudkan rencana-

rencana pembangunan ekonomi agar memberi peluang kepada masyarakat 

dalam mengembangkan usaha. Pada desa sendiri terdapat banyak potensi 

yang dapat dikembangkan. Desa harus cakap dalam melihat dan 

memanfaatkan potensi apa saja yang ada pada wilayah tersebut.  

  Potensi daerah merupakan sumber daya asli yang dimiliki oleh daerah 

yang dapat dikembangkan dan dimaksimalkan. Dengan memprioritaskan 

potensi lokal yang ada akan memberikan manfaat pada kualitas hidup 

masyarakat. Dalam mengolah potensi ini tentunya desa diharapkan dapat 

mendirikan kelembagaan ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat 

desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu bentuk 

kelembagaan yang bisa memajukan perekonomian masyarakat di Desa. 

BUMDes telah diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 yang 

mengutarakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan dan potensi yang ada di 

dalam desa, desa tersebut dapat mendirikan badan usaha milik desa 

(BUMDes). BUMDes merupakan kelembagaan yang dibentuk oleh 
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pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan 

oleh masyarakat dan pemerintah desa.  

  Desa Ridan Permai yang terletak di Kecamatan Bangkinang Kabupaten 

Kampar merupakan salah satu desa yang memiliki banyak potensi yang jika 

di kembangkan dengan benar maka akan berdampak positif pada 

perekonomian di desa tersebut. BUMDes pada Desa Ridan Permai 

menjalankan aktivitas di unit simpan pinjam, agrobisnis, jasa dan usaha. Pada 

aktivitas yang dijalankan terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan 

dengan pengembangan BUMDes di masyarakat. Masalah pertama yaitu di 

unit simpan pinjam. Simpan pinjam berguna untuk memberikan pinjaman 

kepada masyarakat yang memerlukan modal untuk usaha. 

  Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Republik Indonesia 2015 Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 

Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik 

Desa dalam klasifikasi jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes sesuai 

dengan Isi Pasal 23 Ayat (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan 

(financial business) yang mencakup kegiatan usaha-usaha skala mikro dan 

dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Pasal 23 Ayat (2) unit usaha 

seperti yang dimaksud pada Ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan 

pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Pengertian kredit 

menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Pasal 1 

Ayat 11 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
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antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.   

  Namun, banyak masyarakat yang tidak mengembalikan dana yang mereka 

pinjam kepada BUMDes, sehingga dana yang ada pada BUMDes tidak 

termanfaatkan oleh masyarakat lain, artinya dana tidak bergulir. Masalah ini 

merupakan faktor terjadinya kredit macet pada BUMDes. Kredit macet 

merupakan kredit yang pengembalian pokok atau pembayaran bunganya 

mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak tanggal jatuh tempo yang 

telah dijanjikan (Saryanto, 2021). Hal ini dapat disebabkan oleh analisa kredit 

yang kurang tepat, sistem administrasi yang kurang baik, dan tata kelola yang 

tidak baik.   

  Tata kelola yang baik adalah pengelolaan perusahaan yang baik atau 

disebut juga dengan Good Corporate Governace. Good Corporate Governace 

mempunyai 5 prinsip yang telah ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan 

Governance (2006)  yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin 

Nomor. KEP/31/M.EKUIN/08/1999 dan kemudian Pedoman tersebut 

disempurnakan pada Tahun 2006 dan dikenal sebagai konsep TARIF 

(Transparancy, Accountability, Responsibility, Independence, and, Fairness).  

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-

01/MBU/2011  mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai prinsip-

prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. 
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  Siswanti (2016) mengatakan bahwa penerapan Good Corporate 

Governance yang baik dapat meminimalkan kredit macet atau resiko 

pembiayaan pada  bank. Saputra, (2015) melakukan penelitian pada LPD 

(Lembaga Perkreditan Desa) mengatakan bahwa prinsip Good Corporate 

Governance dapat mengendalikan permasalahan kredit macet. Sedangkan 

Hariyati & BZ (2020) mengatakan bahwa Tata kelola tidak berpengaruh 

signifikan terhadap efektivitas penyaluran kredit untuk menghindari risiko 

kredit macet.    

Tabel 1.1 Data kredit macet tahun 2019-2021 BUMDes RidanPermai 

No Tahun Kredit Macet 

1.  2019 Rp. 383.370.333 

2.  2020 Rp. 533.242.914 

3.   2021 Rp. 460.332.000 

Sumber: Laporan BUMDes Ridan Permai 

  Berdasarkan hasil wawancara kepada direktur BUMDes Ridan Permai 

telah diterapkan analisis kredit yaitu 6C (character, capacity, capital, 

collecteral, conditions of economics, dan constrain). Syarat penyaluran kredit 

pada BUMDes Ridan Permai berupa surat izin usaha, Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), Kartu Keluarga dan Jaminan (sertifikat tanah dan BPKB kendaraan). 

Analisis 6 C dilakukan untuk meminimalisir terjadinya default oleh calon 

debitur. Default diartikan sebagai kegagalan nasabah dalam melunasi kredit 

yang sudah di janjikan (Saryanto, 2021). 
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  Pada laporan pertanggungjawaban BUMDes Ridan Permai disebutkan 

bahwa penyebab dari permasalahan unit simpan pinjam yaitu tingginya 

tingkat  kredit macet, dampak pandemi Covid-19, melemahnya daya saing 

ekonomi, dan nasabah yang masih belum paham tentang pentingnya dana 

usaha yang digulirkan. Prinsip transparansi perlu ditinjau ulang agar nasabah 

lebih paham tentang pengguliran dana. Petugas atau pengelola perlu 

menjelaskan kepada nasabah tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam 

perjanjian kredit supaya tidak terjadi tunggakan kepada nasabah. Kredit 

macet yang begitu besar dapat mengancam eksistensi lembaga, minimal dapat 

menghambat pengguliran dana dan memperlambat perkembangan unit usaha 

simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ridan Permai, dan 

kemungkinan terburuknya yaitu dapat mengancam keberadaan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDesa) Ridan Permai.  

  Masalah selanjutnya terdapat pada sumber daya manusia yang ada di 

BUMDes. Sumber daya manusia adalah kemampuan potensial yang dimiliki 

manusia yang terdiri dari kemampuan berfikir, berkomunikasi, bertindak, dan 

bermoral agar dapat melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat teknis 

maupun manajerial ( Putri, 2016). Pada laporan pertanggungjawaban 

BUMDes Ridan Permai juga disebutkan bahwa tidak cukup dan cakap 

sumber daya manusia pada BUMDes Ridan Permai. Sumber daya manusia 

yang baik bagi organisasi atau perusahaan yaitu memiliki kemampuan yang 

cakap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 
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  Permasalahan diatas tidak sejalan dengan salah satu prinsip Good 

Corporate Governance yaitu prinsip accountability (akuntabilitas). 

Akuntabilitas yaitu kejelasan dari fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban manajemen organisasi atau perusahaan dengan tujuan 

pengelolaan organisasi atau perusahaan tersebut berjalan dengan efektif. 

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban dari individu terhadap kinerja pada 

satuan organisasi dalam perusahaan (Sudarmanto et al., 2021). Perusahaan 

atau organisasi tersebut menentukan rincian tugas dan tanggung jawab 

masing-masing individu secara jelas dan sejalan dengan visi, misi, tujuan, dan 

strategi perusahaan. Praktik dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

serta human capital merupakan dasar untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

berupa kinerja keuangan maupun non keuangan (Putri, 2016). 

  Pada saat ini Good Corporate Governance tidak hanya diimplementasikan 

pada usaha bisnis saja, tetapi juga telah diimplementasikan pada tata kelola 

pemerintah desa. Penelitian yang dilakukan Wardani & Fauzi (2019) 

menyatakan bahwa pada pengelolaan dana desa telah dilaksanakan konsep 

Good Corporate Governance yang mengedepankan prinsip akuntabilitas, 

tranparansi, dan responsivitas. Dalam menjaga kestabilan dan profesionalisme 

diperlukan penerapan prinsip Good Corporate Governance agar pelaksanaan 

perencanaan dan kegiatan yang mengarah kepada kinerja yang lebih baik.  

  Penelitian ini mengacu pada penelitian Sonu et al., (2019) tentang analisis 

pelaksanaan Good Corporate Governance pada Perusahaan Daerah Air 

Minum Duasudara Koto Bitung (BUMD). Persamaan dari penelitian  ini yaitu 
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variabel tata kelola yang baik (Good Corporate Governance). Yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini 

dilakukan  pada BUMDes Desa Ridan Permai, Kabupaten Kampar, Provinsi 

Riau. Alasan pemilihan lokasi di BUMDes Desa Ridan Permai disebabkan 

oleh permasalahan kredit macet dan sumber daya manusia yang terjadi 

berkaitan dengan tata kelola yang ada pada BUMDes Ridan Permai. 

  Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta kendala atau 

hambatan yang dihadapi agar bisa dilakukan perbaikan untuk mencapai 

tujuan yang telah dicanangkan. Good Corporate Governance diperlukan 

sebagai alat untuk mencapai kesinambungan usaha dengan memperhatikan 

stakeholder.  

  Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul ―ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) 

DESA RIDAN PERMAI KABUPATEN KAMPAR”.  

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalahnya adalah:  

1. Bagaimana penerapan Good Corporate Governance pada BUMDes          

Desa Ridan Permai? 
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2. Bagaimana hambatan yang dialami dalam penerapan Good Corporate 

Governance pada BUMDes  Desa Ridan Permai? 

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan Good Corporate Governance pada BUMDes Desa Ridan 

Permai? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis penerapan Good Corporate Governance pada 

BUMDes Ridan Permai. 

2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam penerapan Good 

Corporate Governance pada BUMDes Ridan Permai. 

3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-

hambatan dalam pelaksanaan Good Corporate Governance pada 

BUMDes Ridan  Permai. 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan maka manfaat 

penelitian ini adalah: 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dalam bidang pendidikan 

terutama dalam implementasi teori-teori serta hasil kajian khususnya 

mengenai prinsip prinsip Good Corporate Governance. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah  referensi dan 

menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas 

permasalahan terkait. 

2). Bagi BUMDes 

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan yang 

berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance bagi 

pihak BUMDes Desa Ridan Permai. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan proposal 

ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yang 

mana berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan bagi 

penelitian dalam melakukan analisis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan, seperti lokasi 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi 

keadaan geografis desa, latar belakang pendirian BUMDes, tujuan, visi, misi, 

dasar hukum, tugas dan tanggung jawab pengelola, serta struktur organisasi 

pengelola BUMDes. 

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dari prinsip-prinsip good corporate 

governance yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi, kewajaran dan kesetaraan, analisis hambatan yang dihadapi 

dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (good corporate governance) pada 

BUMDes Ridan Permai, serta upaya yang dilakukan pengelola BUMDes 

untuk memperbaiki pelaksanaan good corporate governance pada BUMDes 

Ridan Permai. 

BAB VI : KESIMPULAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan saran 

untuk peneliti yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Stewardship Theory 

 Stewardship adalah teori yang mengarah kepada memberikan 

manfaat pada organisasi dibanding mengutamakan tujuannya sendiri. 

Dalam teori Stewardship, manajer akan berperilaku sesuai dengan 

kepentingan bersama. Apabila kepentingan steward dan pemilik tidak 

sama maka steward akan berupaya bekerja sama daripada 

menentangnya. Hal tersebut karena steward merasa kepentingan 

bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan 

pertimbangan yang logis karena steward lebih mengarah pada usaha 

untuk mencapai tujuan. Teori stewardship menggambarkan situasi 

dimana manajemen tidak terpengaruh oleh tujuan individu, tetapi 

lebih mementingkan pada target utama mereka untuk kepentingan 

organisasi (Sudaryo et al., 2017). 

 Teori ini menggambarkan hubungan antara kesuksesan organisasi 

dengan pemilik. Steward akan menjaga dan memaksimalkan 

organisasi dengan kinerja organisasi. Kekayaan daerah dan 

pendapatan daerah dikelola oleh Steward untuk kesejahteraan 

masyarakat.  
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 Teori stewardship melihat manajemen sebagai yang bisa dipercaya 

supaya bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik ataupun 

stakeholders (Gunawan, 2021).  

2.1.2 Good Corporate Governance 

 Komite Cadbury tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal 

dengan nama Cadbury Report adalah yang pertama kali 

memperkenalkan Good Corporate Governance. Dari beberapa 

peristiwa ekonomi yang terjadi muncul isu mengenai Good Corporate 

Governance. Contohnya pada krisis keuangan Asia tahun 1997, 

menyusul bangkrutnya perusahaan besar seperti Enron dan Worldcom 

tahun 2002. Peristiwa tersebut menyadarkan dunia akan pentingnya 

Good Corporate Governance.  

 Good Corporate Governance didefinisikan oleh Komite Cadbury 

sebagai sistem untuk memfokuskan dan menuntun perusahaan dengan 

tujuan mencapai keseimbangan antara kekuatan wewenang yang 

diperlukan oleh perusahaan supaya menjamin kelangsungan 

eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada stakeholders 

(Sudarmanto et al., 2021). Tata kelola bertujuan untuk memberi 

pendekatan manajemen secara keseluruhan, eksekutif senior dalam 

mengarahkan dan mengendalikan seluruh organisasi, menggunakan 

kombinasi informasi manajemen dan struktur pengendalian 

manajemen yang hirearki (Gunawan, 2021).  
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 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

No: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan 

yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik 

Negara, 2011 mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai 

prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme 

pengelolaan perusahaan berasaskan peraturan perundang-undangan 

dan etika berusaha. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance  pada 

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: 

PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang 

Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, 

2011 adalah: 

a. Prinsip transparancy (transparansi) adalah keterbukaan dalam 

menjalankan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan 

dalam mengungkapkan informasi relevan mengenai 

perusahaan. 

b. Prinsip accountability (akuntabilitas) adalah kejelasan fungsi, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen organisasi 

atau perusahaan agar pengelolaan organisasi atau perusahaan 

tersebut berjalan dengan efektif.  

c. Prinsip responsibility (pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian 

dalam pengelolaan perusahaan pada peraturan perundang-

undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 
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d. Prinsip independence (kemandirian) yaitu pengelolaan 

perusahaan secara profesional tanpa adanya kepentingan atau 

pengaruh dari pihak lain yang tidak sejalan dengan perundang-

undangan dan prinsip-prinsip korporasi. 

e. Prinsip fairness (kewajaran) yaitu keadilan atau kesetaraan di 

dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan 

(stakeholder) yang muncul sesuai perjanjian serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.    

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) telah menetapkan 

indikator-indikator dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance: 

1. Transparansi 

a. Menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, 

akurat, dan dapat diperbandingkan. 

b. Informasi mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai 

dengan haknya. 

2. Akuntabilitas 

a. Perusahaan harus menetapkan rincian dan tanggungjawab 

masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara 

jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai perusahaan, dan 

strategi perusahaan. 

b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan 

dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan 

tugas, tanggungjawab, dan pelaksanaanya dalam GCG. 
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c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian 

internal yang efektif  dalam  pengelolaan perusahaan. 

d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dan sasaran 

perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi. 

e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, setiap organ 

perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika 

bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. 

3. Responsibilitas 

a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian 

dan memastikan kepatuhan terhadap perundang undangan, 

anggaran dasar dan peraturan perusahaan. 

b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial 

dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian 

lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat 

perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. 

4. Independensi 

a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari 

terjadinya dominasi oleh pihak manapun 

b. Tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu 

c. Bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh atau 

tekanan 

5. Kewajaran dan kesetaraan 

a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku 
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kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan 

pendapat bagi kepentingan perusahaan. 

b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan 

wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat 

dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. 

c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam 

penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya 

secara profesional tanpa membedakan suku, ras, golongan, 

gender, dan kondisi fisik. 

 Selain itu, prinsip Good Corporate Governance menurut UNDP 

(United Nation Development Programee) 1997 antara lain: (a) 

partisipasi (b) kepastian hukum (c) transparansi (d) tanggung jawab 

(e) berorientasi pada kesepakatan (f) keadilan (g) efektifitas dan 

efesiensi (h) akuntabilitas (i) visi strategik (Duarmas et al., 2016) 

 Good Corporate Governance digunakan untuk mendorong 

terjadinya pasar yang efisien, transparan dan sejalan dengan peraturan 

perundang-undangan. Penerapan Good Corporate Governance perlu 

disokong oleh tiga poin yang saling berhubungan, yaitu negara dan 

perangkatnya selaku regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan 

masyarakat selaku pemakai produk jasa dan usaha. Prinsip-prinsip 

yang harus dilakukan oleh masing-masing poin adalah: 

1. Negara dan perangkatnya melahirkan peraturan perundang-

undangan yang mendukung kondisi usaha yang sehat, efisien 
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dan transparan, menjalankan peraturan perundang-undangan 

dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law 

enforcement). 

2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menentukan Good 

Corporate Governance sebagai pedoman dasar dalam 

pelaksanaan usaha. 

3. Masyarakat selaku pengguna produk jasa dan usaha serta pihak 

yang terkena pengaruh dari keberadaan perusahaan, 

memperlihatkan kepedulian dan menjalankan kontrol sosial 

(social control) secara obyektif dan bertanggung jawab 

(Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). 

 Menurut (Gunawan, 2021) hakikat dari Good Corporate 

Governance yaitu meningkatkan kinerja perusahaan melalui 

pemantauan kinerja manajemen serta adanya akuntabilitas manajemen 

terhadap stakeholders berlandaskan kerangka aturan dan peraturan 

yang berlaku. OECD (Organization For Economic Cooperation and 

Development) menafsirkan enam aspek pedoman pengembangan 

kerangka kerja legal, institusional, dan regulatori untuk Good 

Corporate Governance pada suatu negara. Enam aspek tersebut antara 

lain: 

1. Meninjau adanya basis yang efektif bagi kerangka kerja Good 

Corporate Governance. Pada kerangka kerja Good Corporate 

Governance bertujuan untuk menopang berjalannya pasar yang 
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transparan dan efisien sejalan dengan ketentuan perundangan, 

dan membagi dengan jelas pembagian tanggung jawab 

diantara pihak, seperti pengawas, instansi pembuat regulasi 

dan instansi penegaknya. 

2. Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan yakni hak-

hak pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi. 

3. Perlakuan setara bagi seluruh pemegang saham. Semua 

pemegang saham baik pemegang saham minoritas maupun 

pemegang saham asing perlu diperlakukan setara. Agar 

mendapat perhatian bila hak-hak nya dilanggar maka semua 

pemegang saham harus diberikan kesempatan yang sama. 

4. Stakeholders berperan dalam Good Corporate Governance. 

Hak-hak para pemangku kepentingan (stakeholders) harus 

diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, serta sesuai kesepakatan kerja sama yang aktif antara 

perusahaan dengan para pemangku kepentingan perlu 

ditingkatkan agar terciptanya aset, pekerjaan, dan 

kelangsungan perusahaan. 

5. Disclosure dan transparansi. Disclosure atau pengungkapan 

yang tepat waktu dan akurat tentang seluruh aspek materiil 

perusahaan, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, 

dan tata kelola perusahaan. 
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6. Tanggung jawab pengurus perusahaan yakni pengawasan 

Dewan Komisaris bagi pengelolaan perusahaan oleh direksi 

mesti berjalan dengan positif. Selain itu disertai dengan adanya 

rangkaian strategik terhadap manajemen, akuntabilitas, 

loyalitas Direksi dan Dewan Komisaris terhadap perusahaan 

dan pemegang saham. 

 Kusmayadi et al., (2015) menambahkan bahwa penerapan sistim 

Good Corporate Governance diharapkan dapat menambah  nilai bagi 

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui beberapa 

tujuan berikut:  

a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan keberlangsungan suatu 

organisasi yang menyerahkan kontribusi kepada terciptanya 

kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders 

lainnya. Ini merupakan solusi yang tepat untuk menghadapi 

ancaman organisasi kedepan.  

b. Memajukan legalitas organisasi yang dikelola dengan terbuka, 

adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.  

c. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para 

shareholders dan stakeholders.  

  Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) pedoman 

Good Corporate Governance merupakan acuan bagi perusahaan untuk 

melaksanakan Good Corporate Governance dalam rangka:  
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1. Mendorong tercapainya kontinuitas perusahaan melalui 

pengelolaan yang berlandaskan pada asas transparansi, 

akuntabiitas, responsibilitas, independeni, kewajaran dan 

kesetaraan. 

2. Meningkatkan pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-

masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, 

dan Rapat Umum Pemegang Saham. 

3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan 

anggota Dewan Direksi pada pelaksanaan pembuatan 

keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi dengan 

nilai moral tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

4. Menciptakan timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan 

terutama di sekitar perusahaan. 

5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham 

dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 

6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun 

internasional, sehingga mendorong aliran investasi dan 

meningkatkan kepercayaan pasar dengan tujuan pertumbuhan 

ekonomi nasional yang berkesinambungan.  
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2.1.3 Badan Usaha Milik Desa 

 Badan Usaha Milik Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang 

Desa Pasal 1 ayat 6, BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh 

atau sebagian besar modalnya dipegang oleh desa melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan 

guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebaik-

baiknya digunakan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya 

berdirinya BUMDes dilakukan dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa melaui pengelolaan potensi desa sesuai 

kebutuhan masyarakat dan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada 

kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan kontribusinya dalam 

pelayanan sosial (Nugroho & Suprapto, 2021). 

 Pendirian BUMDes dilandaskan atas pertimbangan inisiatif 

pemerintah atau masyarakat desa, potensi yang ada pada desa, sumber 

daya alam yang dimiliki desa, sumber daya manusia yang dimiliki 

oleh desa untuk mengelola BUMDes, dan penyertaan modal dari 

pemerintah desa yang berbentuk pembiayaan serta kekayaan desa dan 

diserahkan untuk pengelolaan usaha pada BUMDes. (Najib et al., 

2018) mengatakan langkah-langkah pendirian BUMDes terdiri dari: 

A. Forum Desa 

Didalam forum desa dilakukan diskusi tentang usaha desa 

sehingga didapatkan masukan atau pendapat dari masyarakat 

tentang pengetahuan mereka dan ide yang dimiliki masyarakat 
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untung pengembangan usaha. Obrolan desa dilakukan dengan 

santai namun tetap berjalan pada alur dan topik yang sudah 

dirancang. Setidaknya ada tiga proses forum desa yang 

dilakukan yaitu pertama, musyawarah dusun yang melibatkan 

RT, RW, organisasi profesi, perwakilan perempuan, dan 

perwakilan keluarga. Kedua, musyawarah spesifik yaitu 

musyawarah yang diadakan guna membahas topik yang sudah 

ditentukan. Ketiga, musyawarah desa yaitu musyawarah untuk 

memutuskan kesepakatan tentang langkah dan startegi yang 

akan dihadapi.  

B. Survei pasar 

Survei pasar diperlukan untuk melihat peluang dan ancaman 

yang akan dihadapi untuk menjalankan usaha. Survei pasar 

dilakukan sebelum manjalankan usaha atau produk baru. 

Selain itu suvei pasar dapat menilik kebutuhan atau selera 

konsumen terhadap usaha atau jasa yang akan dikembangkan 

oleh BUMDes. Langkah survei pasar yaitu perencanaan 

strategi, membentuk tim kerja, wawancara, membuat lembar 

kerja, dan diakhiri dengan diskusi tim. 

C. Pemetaan aset, potensi, dan peluang. 

Sebelum membentuk BUMDes, perlu dilakukan pemetaan 

aset, potensi dan peluang yang dimiliki oleh desa agar dapat 

menentukan cara yang tepat untuk melihat peluang.  
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D. Menentukan jenis usaha BUMDes. 

Setelah potensi desa ditemukan dan dilakukan survei pasar 

maka langkah selanjutnya yaitu menentukan jenis usaha 

BUMDes. Selanjutnya yang perlu diperhatikan sebelum 

memulai usaha yaitu aspek hukum, aspek minat, aspek pasar, 

dan aspek bisnis. 

E. Menentukan rantai nilai. 

Langkah selanjutnya yaitu menetukan peran atau posisi 

BUMDes diantara unit usaha lain. Apabila dikaitakan dengan 

usaha lain, maka BUMDes dapat menjadi:  

a) Pelapor, yaitu memulai usaha desa yang sebelumnya 

tidak ada.   

b) Pelangsung, yaitu pelaku yang membesarkan usaha 

yang sudah ada menjadi BUMDes. 

c) Penyempurna, yaitu wadah untuk mengatur unit usaha 

yang telah berjalan. 

Selain itu, BUMDes dapat memilih usaha pada sektor hulu, 

tengah, dan hilir. Pada sektor hulu BUMDes berperan untuk 

memberi input yaitu sebagai pemasok dan pengolah bahan 

baku. Sektor tengah dapat berguna untuk proses medium dari 

usaha yang telah ada, contohnya kendali mutu dan standarisasi 

produk, pengemasan, dan pemasaran. Di sektor hilir BUMDes 

berperan sebagai output usaha desa atau menjadi pasar bagi 
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produk warga dan UMKM desa, misalnya menjalankan 

distribusi, penjualan, dan pengolahan limbah pada desa 

tersebut. 

F. Menentukan pengurus BUMDes. 

Pengurus sangat berperan penting dalam pengelolaan 

BUMDes. Tugas dan wewenang yang ditetapkan sesuai 

dengan kemampuan masing-masing individu pada bidangnya. 

Syarat menjadi pengelola BUMDes yaitu memiliki jiwa 

wirausaha yang tinggi, berdomisili di desa tersebut, berwatak 

baik, jujur, adil, dan cakap dalam menjalankan tugas, dan 

berpendidikan minimal setingkat SMA/ SMK sederajat. 

G. Musywarah desa pendirian BUMDes. 

Hasil dari kesepakatan musyawarah yang telah dilakukan akan 

menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa 

tentang pendirian BUMDes. Selain itu, telah didapatkan hasil 

mengenai jenis usaha yang akan dijalankan, organisasi 

pengelola BUMDes, modal usaha BUMDes, dan rancangan 

anggaran dasar serta anggaran rumah tangga. 

 Dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2015 sebagai dasar untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 BUMDes bertujuan untuk: 
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1. Meningkatkan perekonomian desa. 

Dalam UUD 1945 Bab IV pasal 33 dinyatakan bahwa 

perekonomian indonesia tersusun dari usaha bersama 

berlandaskan asas kekeluargaan, melalui cabang-cabang 

produksi yang signifikan bagi negara dan yang mendominasi 

hidup orang banyak dikuasi oleh negara dan diperuntukkan 

bagi kemakmuran rakyat. Hadirnya BUMDes sebagai agen 

ekonomi desa ditingkatkan dengan asas kekeluargaan. Asas 

kekeluargaan dibentuk melalui gotong-royong dan kerja sama. 

Cabang-cabang produksi yang ditumbuhkan BUMDes berguna 

untuk menambah pendapatan dan diharpakan bermanfaat untuk 

masyarakat.  

2. Mengoptimalkan aset desa. 

Eksistensi BUMDes adalah untuk mengoptimalkan aset desa 

agar berguna bagi keejahteraan desa. Aset desa adalah 

kekayaan asli yang dimiliki oleh desa atau kekayaan yang 

diperoleh berdasarkan ketentuan yang sah. 

3. Meningkatkan aset usaha masyarakat. 

Potensi yang dimiliki oleh desa dapat dikembangakn atau 

digali untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar bisa 

dijadikan objek bisnis. Melalui BUMDes potensi desa dikelola 

agar memperoleh keuntungan bagi masyarakat maupun 

pendapatan desa itu sendiri, 
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4. Kerja sama antar desa atau pihak ketiga. 

Kerja sama dapat dilakukan untuk mengembangakan usaha 

masing-masing bidang antar desa.  

5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar. 

Berdirinya BUMDes diharapkan dapat memperbesar peluang 

dalam meningkatkan ekonomi desa atau masyarakat dan 

dengan adanya jaringan pasar dapat berguna untuk mendukung 

kebutuhan masyarakat desa. 

6. Membuka lapangan kerja. 

Dengan adanya BUMDes berguna untuk menciptakan 

lapangan kerja bagi masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari 

kemampuan masing-masing individu untuk ditempatkan sesuai 

kemampuan di bidangnya. 

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu tujuan dari dibentuk nya BUMDes yaitu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan bertumbuh 

dan meratanya ekonomi desa kesejateraan masyarakat pun 

meningkat. 

8. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli 

desa. 

Potensi desa yang dikelola dengan baik oleh BUMDes 

tentunya meningkatkan pendapatan masyarakat dan 

pendapatan asli desa.  
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Suparji (2019) mengatakan terdapat fungsi sosial yang diberikan oleh 

BUMDes yaitu: 

1. Fungsi tidak langsung: memberikan transfer keuangan bagi kas 

desa melalui penambahan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang 

akan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dengan 

mekanisme reguler pada manajemen pembangunan desa. 

2. Fungsi langsung: melakukan pembinaan dan pendamping usaha 

yang dijalankan masyarakat desa serta melakukan pengelolaan 

barang atau jasa milik umum. 

 BUMDes adalah badan usaha yang didirikan atas inisiatif 

masyarakat dan menganut asas mandiri. Modal utamanya berasal dari 

masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup 

kemungkinan BUMDes mendapatkan modal dari pihak luar, seperti 

Pemerintah Kabupaten, selain itu BUMDes juga dapat melakukan 

pinjaman kepada pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan. 

Peraturan lebih lanjut mengenai BUMDes akan diatur oleh Peraturan 

Daerah (PKDSP, 2007). 

 Abdul Rahman et al., (2020)  mengatakan setidaknya ada sepuluh 

ciri-ciri yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi 

lainnya, yaitu: 

1. Badan usaha yang dimiliki oleh desa dan dikelola secara 

bersama yang menampung modal usaha yang dari desa 51% 
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dan dari masyarakat 49% yang akan disalurkan melalui sistem 

penyertaan modal (saham atau andil). 

2. BUMDes dijalankan dengan berasas kekeluargaan dan 

berlandaskan prinsip kegotongroyongan serta berakar dari 

tatanan dan nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dalam 

kehidupan masyarakat. 

3. Ketika menjalankan bidang usaha pada BUMDes selalu 

dilandaskan pada pengembangan potensi desa yang berlaku 

secara umum dan hasil informasi pasar menopang kehidupan 

perekonomian masyarakat. 

4. Sistem pemberdayaan tenaga kerja selalu mengedepankan 

tenaga kerja yang memiliki potensi di wilayah tersebut 

sehingga tenaga kerja dapat terserap dengan baik. 

5. Profit yang didapat hanya ditujukan sebagai upaya 

peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa dan 

penyertaan modal. 

6. Pada pengambilan kebijakan dan keputusan selalu 

mengedepankan musyawarah sehingga pengambilan keputusan 

pada usaha BUMDes dilakukan dengan transparan. 

7. Peraturan dan kebijakan yang didapatkan atas keputusan 

bersama menjadi aturan dasar yang berlaku dan dilaksanakan 

sebagai kebijakan desa (village policy). 
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8. BUMDes sebagai usaha desa didukung pemerintah, baik dari 

pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa. 

9. Sistem controling atau pengawasan dijalankan secara bersama-

sama yaitu pemerintahan desa, BPD, ataupun anggota. 

10. BUMDes adalah usaha bersama dan dikelola bersama untuk 

kesejahteraan masyarakat desa dan eksitensi BUMDes hanya 

ada pada desa. 

 Abdul Rahman et al.,( 2020) juga menambahkan ada beberapa 

jenis usaha dan bisnis yang dapat dilaksanakan oleh BUMDes, antara 

lain: 

a. Usaha sosial (social business) yaitu usaha yang berbentuk 

layanan umum untuk masyarakat dengan mengharapkan 

keuntungan finansial. Meskipun usaha ini bersifat pelayanan 

publik yang bernilai sosial tetapi tetap mempunyai nuansa 

bisnis untuk masyarakat walaupun dari segi keuntungan tidak 

memberikan keuntungan yang maksimal. Contoh usaha sosial 

yaitu, listrik desa, lumbung pangan, pengelolaan air minum 

dan berbagai usaha yang berkaitan dengan sumber daya lokal 

dan teknologi yang tepat. 

b. Usaha penyewaan (renting) penyewaan barang untuk 

melengkapi kebutuhan masyarakat desa dan dapat diarahkan 

untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes). Usaha ini 

bertujuan agar memudahkan masyarakat desa untuk 
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mencukupi berbagai kebutuhan, peralatan, dan perlengkapan 

yang dibutuhkan. Contoh usaha penyewaan yaitu penyewaan 

alat transportasi, penyewaan traktor, penyewaan kebutuhan 

pesta, penyewaan ruko dan kios, dan penyewaan harta tetap 

milik desa yang kepemilikannya sudah diserahkan kepada 

BUMDes sebagai penyertaan modal. 

c. Usaha dagang dan usaha reproduksi (trading). Usaha 

penjualan yang dapat dilakukan BUMDes yaitu berupa barang 

atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang barangkali 

selama ini tidak dapat terpenuhi oleh masyarakat perorangan 

atau barang-barang tertentu guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat desa untuk didistribusikan pada skala yang lebih 

luas. Contohnya, mendirikan stasiun pengisian bahan bakar 

bagi kapal-kapal nelayan, dan mendirikan pabrik es untuk 

menyuplai kebutuhan es untuk tangkapan ikan nelayan. 

d. Usaha perantara (brokering). BUMDes berperan sebagai 

jembatan antara komoditas yang dihasilkan masyarakat petani 

pasar sehingga BUMDes dapat memperpendek jalur distribusi 

komoditas petani menuju pasar. Ini diharapkan agar dapat 

membantu dan memberi dampak yang positif untuk ekonomi 

masyarakat petani di desa yang berkedudukan sebagai 

produsen kerena sudah lepas dari tengkulak. BUMDes juga 

dapat memberikan layanan jasa kepada masyarakat dan 
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berperan sebagai lembaga pemasaran untuk produk-produk, 

perkebunan, peternakan, pertanian dan kerajinan supaya 

masyarakat desa tidak kesulitan dalam memasarkan produk 

dan komoditas mereka. 

e. Usaha bersama (holding). Dalam skala lokal BUMDes dapat 

dijadikan sebagai induk dari unit-unit usaha yang 

dikembangkan masyarakat desa. BUMDes juga dapat 

membagun sistem usaha terpadu yang melibatkan usaha di 

desa. Contohnya, mengelola destinasi wisata dan memberikan 

kesempatan bagi masyarakat setempat untuk berperan dalam 

usaha tersebut. 

f. Kontraktor (contracting). Konsep kemitraan dapat dijalankan 

oleh BUMDes pada berbagai aktifitas desa seperti pelaksanaan 

proyek desa atau sebagai pemasok bahan dan materi pada 

proyek desa. Sejak tahun 2018 pemerintah desa tidak 

dianjurkan untuk mengundang kontraktor dari luar desa untuk 

mengerjakan aktifitas desa. 

g. Keuangan (banking). Dalam membantu masyarakat desa 

supaya mendapat saluran finansial dengan cara yang mudah 

dan bungan yang rendah BUMDes bisa menjalankan lembaga 

keuangan. Disamping mendorong produktivitas usaha yang 

dimiliki masyarakat desa untuk permodalan, usaha ini juga 
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menyelamatkan masyarakat dari usaha rentenir yang selama 

ini berkeliaran di desa. 

2.2 Perspektif Islam 

Q.S Al-Baqarah 282-283: 

ٌَُّها  ا أَ َنُكْم َكاتٌِب بِاْلَعدْ ٌَ ٌْ ْكتُْب َب ٌَ ى َفاْكتُُبوهُ ۚ َوْل ٍن إِلَٰى أََجٍل ُمَسّمًّ ٌْ ْنتُْم بَِد ٌَ َْْب الَِّذٌَن آَمُنوا إَِذا َتَدا ٌَ  ََ ِل ۚ َو

تَِّق  ٌَ ِه اْلَحقُّ َوْل ٌْ ٌُْملِِل الَِّذي َعلَ ْكُتْب َوْل ٌَ ُ ۚ َفْل ْكُتَب َكَما َعلََّمُه َّللاَّ ٌَ ئًّا ۚ َكاتٌِب أَْن  ٌْ ْبَخْس ِمْنُه َش ٌَ  ََ ُه َو َ َربَّ َّللاَّ

ٌُُّه بِ  ٌُْملِْل َولِ ٌُِملَّ ُهَو َفْل ْسَتِطٌُع أَْن  ٌَ  ََ ا أَْو َضِعٌفًّا أَْو  ِه اْلَحقُّ َسفٌِهًّ ٌْ اْلَعْدِل ۚ َفإِْن َكاَن الَِّذي َعلَ

ُكوَنا رَ  ٌَ ِن ِمْن ِرَجالُِكْم ۖ َفإِْن لَْم  ٌْ َهَداِء َواْسَتْشِهُدوا َشِهٌَد ْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ ِن َفَرُجٌل َواْمَرأََتاِن ِممَّ ٌْ ُجلَ

ََ َتْسَُْمو َهَداُء إَِذا َما ُدُعوا ۚ َو َْْب الشُّ ٌَ  ََ َر إِْحَداُهَما اْْلُْخَرٰى ۚ َو ا أَْن َتْكُتُبوهُ أَْن َتِضلَّ إِْحَداُهَما َفُتَذكِّ

ا إِلَٰى أََجلِِه ۚ ذَٰ  ْو َكبٌِرًّ
ا أَ ََّ أَْن َتُكوَن َصِغٌرًّ ََّ َتْرَتاُبوا ۖ إِ َهاَدِة َوأَْدَنٰى أَ ِ َوأَْقَوُم لِلشَّ لُِكْم َأْقَسُط ِعْنَد َّللاَّ

ْعتُ  ٌَ ََّ َتْكُتُبوَها ۗ َوأَْشِهُدوا إَِذا َتَبا ُكْم ُجَناٌح أَ ٌْ َس َعلَ ٌْ َنُكْم َفلَ ٌْ ٌَُضارَّ تَِجاَرةًّ َحاِضَرةًّ ُتِدٌُروَنَها َب  ََ ْم ۚ َو

ُ بِ كَ  ُ ۗ َوَّللاَّ ٌَُعلُِّمُكُم َّللاَّ َ ۖ َو قُوا َّللاَّ ََ َشِهٌٌد ۚ َوإِْن َتْفَعلُوا َفإِنَُّه فُُسوٌق بُِكْم ۗ َواتَّ ٍء َعلٌِمٌ اتٌِب َو ًْ ُكلِّ َش  

ا َفِرَهاٌن َمْقبُوَضٌة ۖ َفإِْن أَِمَن َبْعُضُكْم َبعْ  ٌَُؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن َوإِْن ُكْنتُْم َعلَٰى َسَفٍر َولَْم َتِجُدوا َكاتِبًّ ا َفْل ضًّ

 ُ ُه آثٌِم َقْلبُُه ۗ َوَّللاَّ ْكتُْمَها َفإِنَّ ٌَ َهاَدَة ۚ َوَمْن  ََ َتْكتُُموا الشَّ َ َربَُّه ۗ َو تَِّق َّللاَّ ٌَ   بَِما َتْعَملُوَن َعلٌِمٌ أََماَنَتُه َوْل

Terjemahan: ―Hai orang-orang yang beriman, jika kamu 

bermu‟amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di 

antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis 

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah 

akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. 

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). Jika ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 

jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah 

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka 
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dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil 

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, 

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih 

dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu‟amalahmu itu), kecuali jika mu‟amalah itu perdagangan tunai 

yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, 

(jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu 

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. 

Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; 

Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (282) 

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan 

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) 

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah 

kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa 

yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 

berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan (283). 

 

Pencatatan transaksi hendaknya dilakukan dengan baik dan benar 

seperti yang disampaikan Al-Qur’an pada surah Al-Baqarah ayat 282-

283. Orang yang berkewajiban dalam pencatatan haruslah berlaku adil 

dan jujur. Hal ini membuktikan bahwa dalam melakukan bisnis harus 

adil dan jujur bagi semua pihak. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian ini telah dicantumkan beberapa penelitian terdahulu 

sebagai bahan referensi yang memiliki variabel Good Corporate Governance, 

antara lain: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Judul 

Penelitian/Peneliti 

Hasil Penelitian Persamaan/ 

Perbedaan 

Analisis Good 

Corporate Governance 

Pelaksanaan GCG 

secara keseluruhan pada 

Persamaan: 

Menggunakan 
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Pada Koperasi Di Kota 

Denpasar. 

 

(Pramesti & Tandio, 

2018) 

 

Jurnal Riset 

Akuntansi.Vol.8 No.2 

(sinta 4) 

koperasi yang ada di 

Kota Denpasar sangat 

baik. Ini berarti koperasi 

yang ada pada kota 

Denpasar dikelola secara 

profesional. 

variabel Good 

Corporate 

Governance  

 

Perbedaan: 

penelitian ini 

berada pada 

Koperasi di Kota 

Denpasar 

Menakar Tata Kelola 

Badan Usaha Milik 

Desa di Indonesia  

 

(Widiastuti et al., 2019) 

 

Jurnal Ekonomi dan 

Bisnis. Vol 22 No.2 

Terdapat hubungan  

positif antar umur 

BUMDes dengan tingkat 

ketertepatan tata kelola 

BUMDes yang baik. 

Persamaan: 

Menggunakan 

variabel Good 

Corporate 

Governance  

 

Perbedaan: 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

eksploratori 

dengan 

pendekatan 

kualitatif dan 

kuantitatif 

Analisis Penerapan 

Good Corporate 

Governance pada 

PT.Bank Aceh Syariah 

Cabang Kutacane 

 

(Malahayati, 2020) 

 

Jurnal Akuntansi dan 

Keuangan. Vol.8 No.1 

(sinta 4) 

PT.Bank Aceh Syariah 

Cabang Kutacane sudah 

penerapan Good 

Corporate Governance 

dan menerapkan dengan 

baik. 

 

Persamaan: 

Menggunakan 

variabel Good 

Corporate 

Governance 

 

Perbedaan: 

Penelitian ini 

berada pada PT. 

Bank Aceh 

Syariah 

Studi Literatur review 

Untuk Penerapan Good 

Corporate Governance 

Bagi Pengembangan 

Asuransi Mikro Syariah 

 

(Firmansyah dan Devi, 

2018) 

 

Jurnal Akuntansi. Vol 

13(1) (sinta 3) 

Model optimisasi tata 

kelola yang baik untuk 

asuransi mikro syariah 

didasarkan pada lima 

prinsip yaitu tanggung 

jawab, kesetaraan dan 

keadilan, independensi, 

akuntabilitas, dan 

transparansi. 

Persamaan: 

Menggunakan 

variabel 

Corporate 

Governance  

 

Perbedaan: 

Penelitian ini 

berada pada 

asuransi mikro 

syariah 
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Analisis Pelaksanaan 

Good Corporate 

Governance (Studi 

Kasus Pada Perusahaan 

Daerah Air Minum 

Duasudara Kota 

Bitung) 

 

(Sonu, Kalangi, dan 

Warongan, 2019) 

 

Jurnal Riset Akuntansi 

Dan Auditing 

“Goodwill,” 10(2), 149 

Prinsip Good Corporate 

Governance yang terdiri 

dari transparansi, 

responsibilitas, 

independensi, kewajaran 

dan kesetaraan sudah 

cukup sesuai. Namun, 

prinsip akuntabilitas 

belum sesuai dengan 

pelaksanaan pada 

PDAM Duasudara. 

Persamaan: 

Menggunakan 

variabel 

Corporate 

Governance  

 

Perbedaan: 

Penelitian ini 

berada pada 

Perusahaan 

Daerah Air 

Minum Duasudara 

Kota Bitung  

Implementasi Prinsip-

Prinsip Tata Kelola 

yang Baik dan 

Perannya terhadap 

Kinerja di Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) 

 

(Sofyani et al., 2020) 

 

JIA (Jurnal Ilmiah 

Akuntansi) • Vol. 5, No. 

2 

Implementasi praktik 

tata kelola dengan 

menggunakan prinsip 

transparansi, 

responsivitas, 

profesionalitas, rule of 

law, dan strategy vision 

berperan terhadap 

kinerja dari Badan 

Usaha Milik Desa 

(BUMDes). 

Persamaan: 

Menggunakan 

variabel 

Corporate 

Governance  

 

Perbedaan: 

Menggunakan 

variabel kinerja 

dan penelitian ini 

menggunakan 4 

BUMDes sebagai 

subjek. 

Analisis Perbandingan 

Good Corporate 

Governance BAZNAS 

dan LAZNAS 

 

(Latifah et al., 2019) 

 

Jurnal Akuntansi. Vol.9 

No.2 (sinta 3) 

Terdapat perbedaan 

signifikan yaitu 

penerapan prinsip-

prinsip Good Corporate 

Governance telah 

diterapkan dengan baik 

oleh BAZNAS 

dibandingkan pada 

LAZNAS. 

Persamaan: 

Menggunakan 

variabel 

Corporate 

Governance  

 

Perbedaan: 

Penelitian ini 

berada pada 

BAZNAS dan 

LAZNAS 

Pengaruh Prinsip-

Prinsip Good 

Corporate Governance 

Terhadap Kinerja 

Keuangan Lembaga 

Perkreditan Desa  

 

Transparansi, 

akuntabilitas, 

independensi, dan 

kewajaran berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan. 

Persamaan: 

Menggunakan 

variabel Good 

Corporate 

Governance. 

 

Perbedaan: 
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(Mahaendrayasa & 

Putri, 2017) 

 

E-Jurnal Akuntansi 

Universitas Udayana, 

21, 970–995 

Responsibilitas 

berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap 

kinerja keuangan. 

Penelitian ini 

menggunakan 

variabel kinerja 

keuangan dan 

penelitian berada 

pada LPD Kota 

Denpasar.  

Pengaruh Penerapan 

Prinsip-Prinsip Good 

Corporate Governance 

dan Budaya Tri Hita 

Karana pada Kinerja 

Keuangan 
 

(Prawira & Rasmini, 

2020) 

 

E-Jurnal Akuntansi, 

30(9), 2366 (sinta 3) 

Prinsip Good Corporate 

Governance dan budaya 

Tri Hita Karana 

berpengaruh positif pada 

kinerja keuangan 

Koperasi Simpan Pinjam 

di Kabupaten Tabanan. 

Persamaan: 

Menggunakan 

variabel Good 

Corporate 

Governance 

 

Perbedaan: 

Penelitian ini 

menggunakan 

variabel kinerja 

dan penelitian 

berada pada 

Koperasi Simpan 

Pinjam di 

Kabupaten 

Tabanan. 

Analysis on corporate 

governance compliance 

standards in New 

Zealand – a qualitative 

study on disclosures 

using content analysis 

and interviews 

 

(Chang, 2018) 

 

Journal of Financial 

Regulation and 

Compliance. Vol 26  

Penelitian ini 

menemukan bahwa 

tingkat kepatuhan 

sukarela yang tinggi 

terhadap persyaratan 

pedoman tata kelola 

perusahaan Selandia 

Baru. 

Persamaan: 

Menggunakan 

variabel 

Corporate 

Governance 

 

Perbedaan: 

Sampel penelitian 

yaitu perusahaan 

yang terdaftar di 

Selandia Baru 

Effect Of Corporate 

Governance On Firm 

Performance-A Study 

Of Selected Indian 

Listed Companies 
 

(Kandukuri, Memdani, 

dan Babu, 2015) 

 

Overlaps of Private 

Corporate Governance 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. Praktik tata 

kelola yang akan bekerja 

lebih baik juga dalam 

hal keuangan. 

Persamaan: 

Menggunakan 

variabel 

Corporate 

Governance 

 

Perbedaan: 

Menggunakan 

analisis regresi 

dan penelitian ini 
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Sector with Public 

Sector around the 

Globe, 31, 47–64 

berada di 

perusahaan India. 

Impact of Good 

Corporate Governance 

Practices on the 

Financial Performance 

of Banks 

 

(Vyawahare & 

Nerlekar, 2021) 

 

Educational Journal, 

XXIV, 166–177 

Menerapkan praktik tata 

kelola yang baik 

berdampak positif 

terhadap keberhasilan 

bank dan menjamin 

kinerja keuangan 

keuangan jangka 

panjang yang 

berkelanjutan. 

Persamaan: 

Menggunakan 

variabel Good 

Corporate 

Governance. 

 

Perbedaan: 

Penelitian ini 

berada di Bank 

India. 
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2.4 Kerangka Peneilitian 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

  

5 prinsip yang telah ditetapkan oleh Komite Nasional 

Kebijakan Governance (KNKG) Transparancy, 

Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness 

Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Badan 

Usaha Milik Desa (Bumdes) 

Tim Pelaksana (Direktur, Bendahara, Kepala Desa, 

Sekretaris Desa, Pelanggan atau nasabah) 

Kajian 

Literatur 

Di 

Lapangan 

Laporan Penelitian 

Keabsahan Data: 

Uji Credibility, triangulasi sumber, uji dependability 

Deskripsi, pembahasan, dan kesimpulan 

Pengolahan Data: 

Data reduction, data display,conclusion drawing/ 

verification 

 

Kembangkan Data: 

Wawancara, Dokumentasi 

Kumpulan Data: 

Pemahaman lapangan, alat bantu (handphone), informasi 

informan, catatan atau informasi terkait data 

Komite Kebijakan Nasional Governance (2006) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kualitatif adalah 

penelusuran secara intensif melalui prosedur ilmiah untuk menghasilkan 

kesimpulan naratif secara tertulis maupun lisan berdasarkan analisis data 

tertentu (Suwendra, 2018). 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini berlokasi di BUMDes yang ada di Desa Ridan Permai, 

Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis Data: 

 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek 

penelitian tanpa melewati orang atau lembaga lain dengan cara wawancara 

dan observasi (Hadi, 2006).  

2. Data sekunder, yaitu data dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui 

publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau 

perusahaan, termasuk majalah jurnal, khusus pasar modal, perbankan, dan 

keuangan (Ruslan, 2006). 

Sumber data: 

a. Data primer, dalam penelitian ini melakukan wawancara kepada Direktur 

BUMDes, Bendahara, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Nasabah 

BUMDes Ridan Permai. 
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b. Data sekunder, dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu laporan 

pertanggungjawaban BUMDes Ridan Permai.  

3.4 Informan Penelitian 

 Informan penelitian adalah seseorang yang dapat memberikan informasi 

dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Direktur BUMDes 

Ridan Permai, Bendahara BUMDes Ridan Permai, Kepala Desa, Sekretaris 

Desa, dan Nasabah  BUMDes Ridan Permai. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang penulis digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. 

a. Wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah teknik 

wawancara yang dilakukan peneliti terlebih dahulu dengan menanyakan 

pertanyaan terstruktur lalu memungkinkan pertanyaan baru muncul agar 

dapat digali secara lebih dalam. Topik yang akan ditanyakan berupa 

prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance yang telah ditetapkan 

oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan dikenal 

sebagai konsep TARIF (Transparancy, Accountability, Responsibility, 

Independence, and Fairness). Yang akan diwawancarai yaitu Direktur 

BUMDes Ridan Permai, Bendahara BUMDes Ridan Permai, Kepala 

Desa, Sekretaris Desa, dan Nasabah BUMDes Ridan Permai. 

b. Dokumentasi berupa laporan pertanggung jawaban dari tahun 2019-2021 

BUMDes Ridan Permai. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

 Analisis data yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah data 

terkumpul dan diolah sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan 

(Ruslan, 2006). Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskirptif. 

Analisis deskriptif  bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis sebuah 

bukti dan fakta suatu objek atau subjek yang akan diteliti. Teknik pengolahan 

data yang dilakukan adalah: 

a. Data reduction (Reduksi data) 

Reduksi data yaitu memilih, menggolongkan, dan membuang data yang 

tidak perlu untuk memberikan sketsa yang jelas agar memudahkan 

peneliti untuk menarik kesimpulan. 

b. Data Display ( Penyajian data) 

Penyajian data yaitu proses mendapatkan pola-pola yang bermakna agar 

mendapatkan kemungkinan untuk penarikan kesimpulan dan memberi 

tindakan. 

c. Conclusion drawing/ verification 

Kesimpulan awal yang didapatkan masih bersifat temporer atau 

sementara  dan bisa berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat untuk 

membantu pengumpulan data berikutnya. Proses untuk menemukan 

bukti-bukti ini yang disebut verifikasi data. 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

 Dalam penelitian ini menggunakan pengujian keabsahan data uji 

credibility dan uji dependability. Uji credibility dilakukan dengan 
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perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis 

kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan member check  

(Abubakar, 2021). Kredibilitas diperlukan untuk melihat seberapa jauh 

kebenaran dari hasil penelitian tersebut.   

 Pada uji credibility digunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan dari bentuk kenyataan yang ada 

pada konteks pengumpulan data tentang beragam kejadian dan hubungan dari 

berbagai pandangan, artinya pihak peneliti dapat melakukan “check-rechek” 

dengan membandingkan temuannya (Ruslan, 2006). Teknik triangulasi yang 

digunakan yaitu triangulasi sumber dengan cara memeriksa data yang 

didapatkan dari berbagai sumber. Sumber data yang yang digunakan yaitu 

hasil wawancara lebih dari satu informan yang dianggap mempunyai sudut 

pandang berbeda dan laporan pertanggungjawaban tahun 2020. Data yang 

didapatkan dengan cara mendeskripsikan, mengkategorikan mana pandangan 

yang sama, berbeda, atau spesifik dari berbagai sumber data (Sudarmanto et 

al., 2022). 

 Uji dependability dilakukan dengan cara mengaudit keseluruhan proses 

penelitian. Dependabilitas digunakan agar dapat melihat seberapa jauh hasil 

penelitian yang bergantung pada kehandalan serta obyektifitas untuk 

dibuktikan kebenarannya. Artinya dependabilitas memandang hasil penelitian 

dari konsintensi dalam pengumpulan data, pembentukan, dan penggunaan 

konsep-konsep dalam memaknai data hingga pada hasil kesimpulan (Rukajat, 

2018). 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Pengelolaan BUMDes Ridan Permai dalam penerapan prinsip Good 

Corporate Governance berdasarkan pedoman umum Good Corporate 

Governance yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) Indonesia yang terdiri dari prinisp transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraaan belum diterapkan 

sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari prinsip transparansi dan akuntabilitas 

tidak memenuhi indikator.  

 Pada indikator prinsip transparansi yang pertama yaitu menyediakan 

informasi secara tepat waktu belum terpenuhi sepenuhnya karena beberapa 

nasabah terlambat membayar tunggakan yang menyebabkan terlambatnya 

pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pada indikator kedua dari prinsip 

transparansi yaitu informasi mudah diakses oleh pemangku kepentingan 

sesuai dengan hak juga belum terpenuhi. 

 Pada prinsip akuntabilitas indikator pertama yaitu menetapkan rincian 

tanggung jawab organ perusahaan dan masing-masing karyawan secara jelas 

dan selaras dengan visi, misi, nilai, dan strategi perusahaan belum terpenuhi 

karena terjadinya kekurangan sumber daya manusia yang menyebabkan 

banyaknya posisi organ BUMDes yang kosong dan belum terlaksanakan 

tanggung jawab dari masing-masing karyawan. Indikator kedua yaitu 

meyakini bahwa semua organ dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai 



97 

 

 

 

tugas dan tanggung jawab juga belum dijalankan sepenuhnya. Indikator 

ketiga yaitu memiliki ukuran kinerja dan sasaran perusahan, serta memiliki 

sistem penghargaan dan sanksi belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini dapat 

dilihat dari sistem penghargaan yang tidak terpenuhi karena honor atau 

financial yang kurang. Untuk prinsip responsibilitas, independensi, kewajaran 

dan kesetaraan sudah diterapkan sepenuhnya sesuai dengan indikator.  

Hambatan atau kendala yang dihadapi BUMDes adalah berkaitan dengan 

prinsip transparansi yaitu penyampaian informasi kepada nasabah tentang arti 

dana yang digulirkan dan prinsip akuntabilitas yaitu sumber daya manusia. 

Upaya yang dilakukan pada prinsip transparansi yaitu melakukan sosialisasi 

yang bertujuan agar terwujudnya transparansi dalam penyampaian informasi 

supaya terciptanya pemahaman tentang produk pelayanan pada BUMDes 

Ridan Permai. Sedangkan upaya yang dilakukan pada prinsip akuntabilitas 

yang berkaitan dengan sumber daya manusia yaitu memberikan penyadaran 

dan motivasi terhadap masyarakat menuju kebangkitan sumber daya manusia. 

Dengan memberikan kesempatan untuk penerimaan karyawan tanpa melihat 

suku, ras, gender dan kondisi fisik diharapkan masyarakat dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa BUMDes benar-benar 

membutuhkan karyawan yang mampu untuk mengelola kegiatan BUMDes 

agar dapat memberdayakan potensi desa tersebut 

  



98 

 

 

 

6.2 Saran  

1. Pada prinsip transparansi hendaknya dibuat grup Whatsapp agar 

mempermudah penyampaian informasi terkait tunggakan nasabah. Hal ini 

juga mempermudah karyawan karena tidak cukupnya jumlah karyawan 

untuk mendatangi rumah dari masing-masing nasabah. Dengan adanya 

grup Whatsapp ini diharapkan penyampaian informasi dilakukan secara 

merata dan secara perlahan memperbaiki kondisi keuangan pada 

BUMDes.  

2. Pada prinsip akuntabilitas disegerakan menambah karyawan jika kondisi 

keuangan BUMDes telah berjalan lancar. Sumber daya manusia sangat 

diperlukan agar tercapainya kinerja yang baik. Sumber daya manusia 

yang baik bagi perusahaan yaitu memiliki  kemampuan yang cakap dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab. 

3. Pada prinsip responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesataraan tetap 

konsisten dalam menjalankan BUMDes sesuai pedoman Tata Kelola yang 

Baik menurut Komite Nasioanl Kebijakan Governance. Prinsip Good 

Corporate Governance diperlukan supaya tercapainya keberlangsungan 

usaha (sustainability) agar diharapkan menjadi pilar untuk memajukan 

dan mengembangkan kembali potensi usaha dan ekonomi masyarakat, 

sehingga secara perlahan-lahan dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat. 

4. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar dapat mengembangkan lagi 

faktor-faktor yang berhubungan dengan pengelolaan BUMDes khususnya 
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pada penerapan Good Corporate Governance seperti budaya perusahaan 

atau gaya kepemimpinan. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

1. Transparansi 

a. Apakah BUMDes menyediakan informasi kepada nasabah dan 

informasi keuangan secara tepat waktu? 

b. Apakah BUMDes menyediakan informasi kepada nasabah dan 

informasi keuangan secara memadai? 

c. Apakah BUMDes menyediakan informasi kepada nasabah dan 

informasi keuangan secara jelas? 

d. Apakah informasi yang ada pada BUMDes dapat diperbandingkan? 

e. Apakah informasi yang ada pada BUMDes mudah diakses oleh 

pemangku kepentingan? 

2. Akuntabilitas 

a. Apakah BUMDes menetapkan rincian dan tanggungjawab masing-

masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras 

dengan visi, misi, nilai perusahaan, dan strategi perusahaan? 

b. Apakah semua organ dan karyawan pada BUMDes mempunyai 

kemampuan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan pelaksanaanya 

dalam GCG? 

c. Apakah ada sistem pengendalian internal yang efektif  dalam  

pengelolaan BUMDes? 

d. Apakah BUMDes memiliki ukuran kinerja dan sasaran perusahaan, 

serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi? 

e. Apakah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, setiap organ 

perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan 

pedoman perilaku yang telah disepakati? 

3. Responsibilitas 

a. Apakah BUMDes berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan 

kepatuhan terhadap perundang undangan, anggaran dasar dan peraturan 

perusahaan? 

b. Apakah BUMDes melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara 



 

 

 

 

lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di 

sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang 

memadai? 

4. Independensi 

a. Apakah masing-masing organ BUMDes menghindari terjadinya 

dominasi oleh pihak manapun? 

b. Apakah BUMDes bebas dari pengaruh oleh kepentingan tertentu? 

c. Apakah BUMDes bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh 

atau tekanan? 

5. Kewajaran dan kesetaraan 

a. Apakah BUMDes memberikan kesempatan kepada pemangku 

kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat 

bagi kepentingan perusahaan? 

b.  Apakah BUMDes memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada 

pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang 

diberikan kepada perusahaan? 

c. Apakah BUMDes memberikan kesempatan yang sama dalam 

penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara 

profesional tanpa membedakan suku, ras, golongan, gender, dan kondisi 

fisik? 



 

 

 

 

DOKUMENTASI 

Wawancara dengan Kepala Desa Ridan Permai 

 

Wawancara dengan Sekretaris Desa Ridan Permai 

 



 

 

 

 

Wawancara dengan Direktur BUMDes  Ridan Permai 

 

Wawancara dengan Bendahara BUMDes Ridan Permai 

 



 

 

 

 

Wawancara dengan nasabah 
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