
 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Pedoman Wawancara 

 

Informan : Para Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Tanggal Wawancara : 

Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana tata kelola BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa 

Lambandia ? 

2. Bagaimana kontribusi BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa 

Lambandia ? 

3. Apa saja program yang dijalankan BUMDes ? 

4. Sudah berapa lama BUMDes ini beroprasi ? 

5. Apakah pengelolaan BUMDes sudah sesuai dengan syariat Islam ? 

6. Dengan adanya dana BUMDes yang dapat dikatakan cukup besa, apakah dengan 

dana tersebut BUMDes akan membuat program usaha baru atau dana tersebut 

hanya untukdi jadikan modal usaha yang telah ada ? 

7. Dari banyaknya masyarakat yang telah menggunakan jasa BUMDes, menurut 

pengamatan anda apakah BUMDes ini benar-benar mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat lebih tepatnya dalam bidang ekonomi ? 

8. Apakah pengambilan keputusan mengenai suatu hal yang berkaitan dengan 

BUMDes sepenuhnya berada di tangan BUMDes ? 

9. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya BUMDe ? 

Pertanyaan dan jawaban 

1. Bagaimana tata kelola BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa 

Lambandia ? 

Jawab:  



 

 

Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa Lambandia BUMDes 

menetapkan beberapa aspek dalam sistem pengelolaan dan pelaksanaanya, aspek 

tersebut yaitu: aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan evaluasi, 

aspek tersebut telah digunakan dan dijalankan oleh bumdes dalam sistem 

pengelolaanya. Bukan hanya itu saja, BUMDes menetapkan tiga pilar dalam 

pelaksanaan program kerja, pilar tersebut yaitu pelayanan, keuntungan, dan tidak 

mengganggu usaha yang telah ada. 

“BUMDes Dadireja Mulya Sari mengambil tiga pilar dalam sistem 

pengelolaanya, pilar tersebut yaitu: pertama pelayanan, dimana kami selaku 

pengurus BUMDes harus benar-benar memberikan pelayanan yang maksimal 

untuk masyarakat, karna BUMDes di bentuk untuk masyarakat itu sendiri. Yang 

kedua  keuntungan, dimana dalam pengelolaan BUMDes haruslah dapat 

memberikan keuntungkan, baik keuntungan bagi desa (PAD) dan bagi masyarakat. 

Dan yang ketiga tidak mengganggu usaha yang telah ada.” 

2. Bagaimana kontribusi BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa 

Lambandia ? 

Jawab: 

“BUMDes itu berkontribusi kepada masyarakat melalui dua bidang usaha, 

yaitu  usaha sarana produksi pertanian (saprodi) dan usaha pembelian hasil bumi 

dan penggilingan. Selain itu BUMDees juga berkontribusi melalu pelayanan dan 

penyediaan kebutuhan yang deperlukan masyarakat, jadi kontribusi BUMDes 

untuk masyarakatnya dapat dikatakan melalui bentuk pelayanan dan 

pemfasilitasan mas. Kemudian kalau dilihat dari bentuk usaha-usaha BUMDes 

tadi, menurut saya pribadi insyaallah bisa menyejahterakan masyarakatnya.” 

“BUMDes yang di dirikan sejak tahun 2015 tentunya sangat membantu 

masyarakat desa Lambandia, khusnya saya pribadi sebagai petani yang telah 

melakukan kerja sama dengan BUMDes telah mendapat keuntungan dari hasil 

panen yang saya dapatkan mas. Tadinya sebelum adanya BUMDes hasil panen 

yang saya dapat hasa berkisar 10 juta perpanen, dan itu pun masih di potong 



 

 

kembali dengan modal saya bertani, ya itu desebabkan karna kurangnya modal 

saya untuk membeli racun pertanian yang saya butuhkan untuk membasmi hama 

tanaman. Tetapi dengan adanya BUMDes mas, yang menyediakan sarana 

pertanian seperti obat-obatan pestisida dan pupuk, membuat saya semakin mudah 

untuk mengatasi permasalahan hama pada tanaman pertanian saya. Dan dengan 

adanya BUMDes keuntungan yang saya dapat ketika saya panen naik menjadi 17 

smpai 19 juta per panen. Bukan hanya itu saja mas, BUMDes juga memberikan 

pelayan yang baik kepada nasabahnya, ya contohnya kaya saya ini yang 

mendapatkan kontribusinya dengan cukup membawa foto copy KTP.” 

3. Apa saja program yang dijalankan BUMDes ? 

Jawab: 

Ada dua program usaha yang dijalankan BUMDes Dadireja Mulya Sari dalam 

memperkuat ekonomi masyarakat desa Lambandia. 

a. Unit Sarana Produksi Pertanian (SAPRODI), adalah unit usaha yang bekerja 

dalam penyediaan sarana pertanian. Seperti pupuk pertanian, racun pestisida 

dan macam-macam obat-obatan lainya dalam pertanian merupakan penyediaan 

sarana dalam memenuhi kebutuhan petani desa Lambandia. 

b. Unit Pembelian Hasil Bumi dan Penggilingan, adalah usaha yang bekerja dalam 

pembelian hasil bumi kepada masyarakat ketika musim panen tiba, kemudian 

hasil pembelian tersebut seperti padi di olah kembali dalam penggilingan. 

Usaha penggilingan juga terbuka untuk masyarakat yang ingin langsung 

menggiling hasil panenya tanpa harus menjualnya terlebih dahulu. 

4. Sudah berapa lama BUMDes ini beroprasi ? 

jawab: 

 BUMDes Dadireja Mulya Sari didirikan pada 15 Mei 2015 dan telah 

beroprasi sejak didirikan hingga sampai saat ini, dalam pelaksanaanya BUMDes 

telah memberikan kontribusinya kepada Desa Lambandia dan masyarakat Desa 

Lambandia. 



 

 

5. Apakah pengelolaan BUMDes sudah sesuai dengan syariat Islam ? 

Jawab: 

 “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dadireja Mulya Sari sangat bermanfaat 

melalui dari program-program usaha yang dijalankan maupun yang lainya. Apa 

lagi dari keuntungan yang di dapat BUDes Dadireja Mulya Sari masuk kedalam 

Pendapatan Asli Desa (PAD) yang kemudian oleh desa di kelola kembali untuk 

kebutuhan yang ada di masyarakt mas, contohnya saja adanya program bedah 

rumah yang di lakukan oleh desa bagi masyarakat yang kurang mampu, dan 

BUMDes pun ikut memberikan sumbanganya mas, dan Islam kan sangat 

menganjurkan tolong menolong.” 

6. Dengan adanya dana BUMDes yang dapat dikatakan cukup besa, apakah dengan 

dana tersebut BUMDes akan membuat program usaha baru atau dana tersebut 

hanya untukdi jadikan modal usaha yang telah ada ? 

Jawab: 

“BUMDes Dadireja Mulya Sari yang ada di desa Lambandia memiliki manfaat 

yang baik bagi keberlangsungan hidup penduduk yang ada di desa Lambandia 

meskipun untuk saat ini BUMDes belum dapat menyentuh semua masyarakat yang 

ada di desa Lambandia, tetapi keberadaan BUMDes Dadireja Mulya Sari dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan pendapatan masyarakat serta 

mengurangi tingkat pengangguran yang ada di lingkungan masyarakat desa 

Lambandia. Dan InsyaAllah untuk kedepanya, dengan adanya dana BUMDes yang 

bisa di bilang cukup besar kami selaku pengurus BUMDes Dadireja Mulya Sari 

akan melakukan penambahan unit bidang usaha untuk pemerataan kesejahteraan 

masyarakat desa Lambandia, dan dalam pembuatan unit usaha yang baru tentunya 

harus melalui survai lapangan agar dapat di tentukan program apa yang bagus 

untuk di dirikan.” 



 

 

7. Dari banyaknya masyarakat yang telah menggunakan jasa BUMDes, menurut 

pengamatan anda apakah BUMDes ini benar-benar mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat lebih tepatnya dalam bidang ekonomi ? 

Jawab: 

“Kalau meningkat secara signifikan kita sulit mengukurnya, karena memang 

masalah ekonomi itu kan relatif, tidak ada patokan yang jelas. Kita sendiri kan 

repot untuk menentukan siapa yang kaya dan yang miskin. Jadi kalau kita ingin 

melihat kesejahteraan masyarakat, ya melalui apa yang sudah dilakukan oleh 

BUMDes untuk masyarakat. Dan saya rasa ya BUMDes cukup bermanfaat. 

Dengan adanya BUMDes sangat dapat menjadikan masyarakatnya sejahtera. Salah 

satu bentuk yang paling kongkrit adalah sebelum tahun 2018 ini, BUMDes telah 

memberikan kontribusi kepada desa sebesar  12 juta per tahun, dan itu salahsatu 

pemasukan yang di dapat desa setelah adanya BUMDes.” 

“Dibentuknya BUMDes di desa Lmbandia ini haruslah tetap memberikan ke 

untungan, baik keuntungan bagi desa maupun bagi masyarakt. Bagi desa kami 

selaku pengurus BUMDes mendapatkan ke untungan dari kerja sama antara 

masyarakat dan BUMDes, selanjutnya keuntungan tersebut masuk kedalam 

Pendapatan Asli Desa (PAD) yang kemudian di kelola oleh desa untuk sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan desa, sehingga dengan dikelolanya PAD yang di dapat 

dari BUMDes dapat menjadikan desa lebih maju dan mensejahterakan 

masyarakatnya.” 

“BUMDes yang di dirikan sejak tahun 2015 tentunya sangat membantu 

masyarakat desa Lambandia, khusnya saya pribadi sebagai petani yang telah 

melakukan kerja sama dengan BUMDes telah mendapat keuntungan dari hasil 

panen yang saya dapatkan mas. Tadinya sebelum adanya BUMDes hasil panen 

yang saya dapat hasa berkisar 10 juta perpanen, dan itu pun masih di potong 

kembali dengan modal saya bertani, ya itu desebabkan karna kurangnya modal 

saya untuk membeli racun pertanian yang saya butuhkan untuk membasmi hama 

tanaman. Tetapi dengan adanya BUMDes mas, yang menyediakan sarana 



 

 

pertanian seperti obat-obatan pestisida dan pupuk, membuat saya semakin mudah 

untuk mengatasi permasalahan hama pada tanaman pertanian saya. Dan dengan 

adanya BUMDes keuntungan yang saya dapat ketika saya panen naik menjadi 17 

smpai 19 juta per panen. Bukan hanya itu saja mas, BUMDes juga memberikan 

pelayan yang baik kepada nasabahnya, ya contohnya kaya saya ini yang 

mendapatkan kontribusinya dengan cukup membawa foto copy KTP.” 

8. Apakah pengambilan keputusan mengenai suatu hal yang berkaitan dengan 

BUMDes sepenuhnya berada di tangan BUMDes ? 

Jawab: 

n.  Pengambilan keputusan yan dilakukan oleh BUMDes tidak sepenuhnya di 

lakukan oleh BUMDes, melainkan dalam menentukan keputusan yang penting 

atau peraturan yang akan di buat BUMDes harus melalu forum Musyawara 

Desa (MUSDES) untuk menetapkanya. Seperti yang di jelaskan dalam 

dokumen BUMDes BAB XI Pasal 25 ayat 2 “Mekanisme pengelolaan 

BUMDes dilaksanakan dengan berpedoman pada Azas Pengelolaan 

sebagaimana tersebut dalam ayat ( 1 ) dan lebih lanjut akan diatur dalam 

AD/ART (Anggaran Rapat Tahunan) BUMDes.” Dan pada pasal 17 ayat 1 

huruf ( j ) “Menyiapkan rencana tahunan dan anggaran tahunan BUMDes, dan 

menyampaikan pada Badan Pengawas untuk ditelaah dan kepada rapat umum 

BUMDes untuk memperoleh pengesahan.” 

9. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya BUMDe ? 

Jawab: 

“sedikit saran juga untuk BUMDes dari saya, sebaiknya BUMDes kedepanya 

harus lebih bisa menjangkau semua kalangan yang ada di masyarakat desa 

lambandia, ya contohnya dengan dibuatnya lagi program usaha yang dapat di 

gunakan untuk semua kalangan jadi dengan begitu kesejahteraan masyarakat dapat 

merata dengan baik.” 

 



 

 

Pedoman Wawancara 

 

Informan : Nasabah BUMDes 

Data Umum : 

1. Tanggal Wawancara : 

2. Alamat Informan : 

Karakteristik Informan 

1. Nama : 

2. Jenis Kelamin : 

3. Umur : 

Daftar Pertanyaan 

1. Sedah berapa lama anda menggunakan jasa BUMDes ? 

2. Apa program usaha yang telah anda gunakan dalam BUMDes ? 

3. Usaha apa yang anda jalankan dari kontribusi yang diberikan BUMDes ? 

4. Apakah dengan adanya BUMDes ini sangat membantu mengurangi beban 

masyarakat terutama dalam bidang perekonomian ? 

5. Apakah pada saat anda melakukan atau tranksaksi dengan pihak BUMDes 

merasakan kesulitan ? 

6. Mungkin ada saran untuk BUMDes kedepanya bagusnya untuk membuat program 

usaha apa lagi untuk bisa lebih membantu masyarakat dalam hal ini demi 

peningkatan perekonomian terutama masyarakat ekonomi menegah kebawah ? 

Pertanyaan dan Jawaban 

1. Sedah berapa lama anda menggunakan jasa BUMDes ? 

Jawab:  



 

 

 Sejak di bentuknya BUMDes pada tanggal 15 Mei 2015 di desa Lambandia 

masyarakat desa Lambandia mulai melakukan jasa bumdes pada bulan-bulan 

brikutnya dan hingga sampai saat ini. Hal ini di buktikan dengan hasil wawancara 

terhadap narasumber yang mengatakan “BUMDes yang di dirikan sejak tahun 

2015 tentunya sangat membantu masyarakat desa Lambandia, khusnya saya 

pribadi sebagai petani yang telah melakukan kerja sama dengan BUMDes telah 

mendapat keuntungan dari hasil panen yang saya dapatkan” 

2. Apa program usaha yang telah anda gunakan dalam BUMDes ? 

Jawab: 

 Bumdes memiliki dua program usaha yang di jalankan di desa Lambandia, 

program usaha tersebut yaitu Unit Sarana Produksi Pertanian (SAPRODI) dan 

Unit Pembelian Hasil Bumi dan Penggilingan. Dalam hal ini masyarakat telah ikut 

serta dalam pelaksanaan usaha tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh 

narasumber yang mengatakan: 

 “dengan adanya BUMDes mas, saya mendapat tambahan modal dagang saya 

berupa beras, dan beras ini dapat di ambil terlebih dahulu dan di bayar sesuai 

dengan jangka waktu yang telah di sepakati.” (Bentuk program usaha dari 

penggilingan padi). 

“Dengan adanya BUMDes mas, yang menyediakan sarana pertanian seperti obat-

obatan pestisida dan pupuk, membuat saya semakin mudah untuk mengatasi 

permasalahan hama pada tanaman pertanian saya.” (Bentuk program usaha 

SAPRODI). 

3. Usaha apa yang anda jalankan dari kontribusi yang diberikan BUMDes ? 

Jawab: 

 Mayoritas masyarakat desa Lambandia rata-rata berpenghasilan sebagai 

petani, hal ini yang menjadikan BUMDes memberikan kontribusianya dalam 

bidang tersebut. Seorang narasumber mengatakan “Saya selaku masyarakat yang 

bekerja sama dengan BUMDes, selama ini merasa sangat terbantu. Karena dalam 

pengelolaannya BUMDes benar-benar bertujuan untuk membantu usaha 



 

 

masyarakat yang ada di Desa Lambandia , terutama di bidang pertanian. Semua itu 

dapat terlihat dari tiga pilar yang menjadi acuan dalam pengelolaan BUMDes. 

Terutama pada pilar yang pertama yaitu dalam bidang pelayananya, BUMDes 

benar-benar memberikan pelayanan yang mudah di pahami oleh masyarakat, 

contohnya ketika saya mengajukan permohonan pinjaman obat-obatan pestisida 

untuk tanaman pertanian saya, saya hanya disuruh membawa foto copy KTP yang 

di perlukan oleh BUMDes, dan itu salah satu contoh bentuk pelayanan BUMDes 

yang tidak menyusahkan masyarakat.” 

 Hasil wawancara lain seorang narasumber juga mengatakan “Saya mendirikan 

warung makan ini ya dengan modal yang pas-pasan mas. Ya dengan modal yang 

pas-pasan, saya harus bisa mengatur bahan belanjaan saya untuk memenuhi 

warung makan saya, saya harus membagi untuk membeli beras dan bahan-bahan 

yang lain mas. Tetapi dengan adanya BUMDes mas, saya mendapat tambahan 

modal dagang saya berupa beras, dan beras ini dapat di ambil terlebih dahulu dan 

di bayar sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati. Ya hal ini menjadikan 

berkembangya warung makan yang saya punya. Dimana yang tandinya uang untuk 

membeli beras saya bisa alihkan untuk membeli bahan jualan yang lain, dan 

pendapatan yang saya dapatkan setelah mendapat bantuan dari BUMDes pun 

cukup meningkat.” 

4. Apakah dengan adanya BUMDes ini sangat membantu mengurangi beban 

masyarakat terutama dalam bidang perekonomian ? 

Jawab: 

“Tadinya sebelum adanya BUMDes hasil panen yang saya dapat hasa berkisar 

10 juta perpanen, dan itu pun masih di potong kembali dengan modal saya bertani, 

ya itu desebabkan karna kurangnya modal saya untuk membeli racun pertanian 

yang saya butuhkan untuk membasmi hama tanaman. Tetapi dengan adanya 

BUMDes mas, yang menyediakan sarana pertanian seperti obat-obatan pestisida 

dan pupuk, membuat saya semakin mudah untuk mengatasi permasalahan hama 



 

 

pada tanaman pertanian saya. Dan dengan adanya BUMDes keuntungan yang saya 

dapat ketika saya panen naik menjadi 17 smpai 19 juta per panen.” 

5. Apakah pada saat anda melakukan atau tranksaksi dengan pihak BUMDes 

merasakan kesulitan ? 

Jawab: 

“BUMDes benar-benar memberikan pelayanan yang mudah di pahami oleh 

masyarakat, contohnya ketika saya mengajukan permohonan pinjaman obat-obatan 

pestisida untuk tanaman pertanian saya, saya hanya disuruh membawa foto copy 

KTP yang di perlukan oleh BUMDes, dan itu salah satu contoh bentuk pelayanan 

BUMDes yang tidak menyusahkan masyarakat.” 

6. Mungkin ada saran untuk BUMDes kedepanya bagusnya untuk membuat program 

usaha apa lagi untuk bisa lebih membantu masyarakat dalam hal ini demi 

peningkatan perekonomian terutama masyarakat ekonomi menegah kebawah ? 

Jawab: 

“Sedikit saran juga untuk BUMDes dari saya, sebaiknya BUMDes kedepanya 

harus lebih bisa menjangkau semua kalangan yang ada di masyarakat desa 

lambandia, ya contohnya dengan dibuatnya lagi program usaha yang dapat di 

gunakan untuk semua kalangan jadi dengan begitu kesejahteraan masyarakat dapat 

merata dengan baik. Dan kalau untuk program usaha kedepanya saya rasa 

BUMDes lebih bagus membuat grosir sembako, mengingat desa Lambandia ini 

kan belum mempunyai grosir, jadi dengan adanya grosir dapat tersentuh semua 

kalangan masyarakat desa lambandia.” 

 

 

 

 

  



 

 

LAMPIRAN DOKUMENTASI 

 

 

  

 

 

 

 

Kantor BUMDes Dadireja Mulya Sari Desa Lambandia 

 

 

 

 

 

  Wawancara dengan Kepala Desa lambandia       Wawancara dengan Ketua BUMDes 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Sekretaris BUMDes                   Wawancara dengan Bendahara BUMDes  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Wawancara dengan Kepala Unit Usaha Pembelian Hasil Bumi dan Penggilingan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit Usaha Pembelian Hasil Bumi dan Penggilingan 

 

 

   

 

 

Pelataran Unit Usaha Pembelian Hasil Bumi dan Penggilingan  Penggilingan padi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Kepala Unit Usaha Sarana Produksi Pertanian (SAPRODI) 

 

 

 

 

 

 

 Sarana racun Pestisida SAPRODI                Pupuk SAPRODI  

 

 

 

 

 

Wawancara dengan  bapak Sukirman (Masyarakat)   Wawancara dengan bapak Sumarna (Masyarakat) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Wawancara dengan Ibu Mulyono (Masyarakat          Usaha warung makan bapak Mulyono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi kegiantan BUMDes Dadireja Mulya Sari Desa Lambandia  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel PAD Desa Lambandia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Rata-Rata Pendapatan Petani Desa Lambandia 
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