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PEDOMAN WAWANCARA
KONTRIBUSI EKONOMI SYARIAH TERHADAP BADAN USAHA MILIK DESA
MAJU SEJAHTERA DI DESA LAMBUSA KECAMATAN KONDA KABUPATEN

KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

A. Pedoman wawancara untuk pemerintah Desa/Pengurus BUMDes

1. Sudah berapa lama menjadi pengurus Desa/BUMDes?

2. Jabatan apa yang dijabat sekarang?

3. Bagaimana letak Desa Lambusa?

4. Masyarakat Desa Lambusa rata-rata pencaharianya apa?

5. Bagaimana Perekonomian masyarakat Desa Lambusa?

6. Bagaimana latar belakang berdirinya BUMDes?

7. Apa saja tujuan berdirinya BUMDes?

8. Bagaimana program-program BUMDes?

9. Bagaimana perkembangan BUMDes Maju Sejahtera?

10. Apakah ada syarat-syaratnya untuk bergabung di BUMDes?

11. Bagaimana perkembangan masyarakat yang bergabung di BUMDes?

12. Menurut bapak apakah program-program BUMDes Berjalan efektif?

13. Apakah ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan BUMDes?

14. Bagaimana respon masyarakat terhadap BUMDes Maju Sejahtera?

15. Apakah ada manfaat dari berdirinya BUMDes?

16. Apa alasan bapak menjadi pengurus BUMDes?

17. Dampak apa yang bapak/ rasakan setelah menjadi pengurus BUMDes?

18. Apakah ada perubahan pendapatan dari sebelum menjadi Pengurus BUMDes dan

sesudah menjadi pengurus BUMDes?

19. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan program-program

BUMDes?

20. Dari mana sumber dana BUMDes?

21. Bagaimana pembagian keuntungan hasil BUMDes?
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B. Pedoman wawancara untuk masyarakat yang bergabung di BUMDes

1. Sudah berapa lama bergabung di BUMDes?

2. Menurut bapak/ibu Apakah dengan adanya BUMDes masyarakat meningkat

pendapatanya?

3. Apakah ada hambatan-hambatan dalam memelihara sapi?

4. Apa alasan bapak/ibu bergabung di BUMDes?

5. Manfaat apa yang bapak/ibu rasakan setelah menjadi anggota BUMDes?

6. Sebelum bergabung BUMDes bagaimana keadaan bapak/ibu saat itu, jika dilihat

dari sisi ekonomi/keuangan keluarga?

7. Setelah bergabung BUMDes bagaimana keadaan bapak/ibu saat ini, jika dilihat

dari sisi ekonomi /keuangan keluarga?



TRANSKRIP WAWANCARA I

Nama Informan
Tanggal
Jam
Tempat Wawancara

:
:
:
:

Bapak Muh. Choirul Rojikin
12 Januari 2020
16.50-Selesai  WITA
Di Rumah Informan

Ket. Materi Wawancara

Peneliti “Assalamu’alaikum . . . !!!”
Informan ”Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.. oh pak guru, mari masuk

pak....”
Peneliti “ baik pak desa, terimakasih”
Informan “silahkan duduk pak”
Peneliti “baik, terimakasih..”
Informan “Jadi bagaimana pak guru? Apa yang bisa saya bantu?”
Peneliti “jadi begini pak, saya membutuhkan data-data terkait gambaran umum desa

lambusa & BUMDes, seperti sejarah singkat BUMDes, struktur organisasi dan
data-data lainnya”Apakah bapak memiliki data-data tersebut?

Informan “Ohh, yah,, semua data-data itu kami sdh punya pak guru, jika pak guru ingin
semua data2nya  nnt sy arahkan ke sekertaris desa lambusa untuk memberikan
semua data2 yang pak guru perlukan”

Peneliti “Ahamdulillah,terimakasih pak desa atas bantuannya, kalau begitu kira2
kapan sy bisa mengambilnya pak ”

Informan “nnt sy hubungi dulu sekertarisnya, kapan ada waktunya beliau, nnt sy hub
pak guru jika beliau sdh ada waktunya ”

Peneliti “terimakasih banyak pak atas bantuannya,”
Informan ‘”sama-sama pak guru,”
Peneliti “maaf sebelumnya pak desa, ini sy mau bertanya2 lagi di luar data tadi, kira2

menurut pak desa bagaimana keadaan masyarakat lambusa saat ini jika dilihat
dari segi sosialnya?”

Informan “kalau terkait masalah kondisi sosial masyarakat Lambusa alhamdulillah
semua memiliki jiwa sosial yang baik pak guru, sikap solidaritas sesama
gotong royong dan tolong menolong tetap terpelihara sejak dahulu sampai saat
ini, sehingga Desa Lambusa terus mengalami kemajuan dan perkembangam
baik dari sisi perekonomian, pertanian, pendidikan, pembangunan dll. Karena
ini terjadi dengan adanya ikatan emosional dan keperdulian sesama
masyarakat. Hubungan harmonis yg terjalin antara pemerintah dengan
masyarakat yang baik, juga menjadi kekuatan Desa Lambusa dalam mengelola
pemerintahan dan kemasyarakatan. Tolok ukur ini dapat dilihat dari
kelancaran dan ketertiban administrasi pemerintahan Desa yang cukup baik,
serta berfungsinya struktur pemerintahan Desa itu sendiri pak guru.....”

Peneliti Jika dilihat dari jenis usaha pengemukan sapi yang dikelola oleh BUMDES
Maju Sejahtera, kira2 apakah ada data yang menjelaskan atau menggambarkan
terkait hasil pembelian dan penjualan sapi pak desa”

Informan ”klw mengenai itu, semua data terkait usaha yang dikelola BUMDes pak guru,
semua datanya lengkap ada sama sekertaris desa, nnt pak guru bisa ambil
semua datanya sama beliau”

Peneliti “apakah ada nasabah yang dipercaya untuk mengelola usaha ini , akan tetapi
mereka dianggap belum berhasil, misalkan ada sapi yang sakit atau bahkan
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mati?
Informan “Itu jelas masih ada, kita akui sebagai kekurangannya kita karena awal

pemberian bantuan itu kita hanya mengacu pada keluarga miskin jadi awal
penilaian kita syarat syarat untuk di berikannya atau mendapatkan bantuan
bumdes hanya untuk keluarga miskin dan ternyata diantara keluarga miskin
yang kita kasih itu ternyata masih ada yang tidak mempunyai kapasitas dalam
pemeliharaan sapi. Istilahnya tidak mampu dalam memelihara sapi, trus masih
ada lagi dalam hal kejujurannya amanahnya serta tanggung jawabnya yang
belum bisa kita percaya, Tentunya masih ada karena terbukti  kemarin dri 39
itu masih ada lah 1 ekor yang mati di karenakan yaa kita mau katakan
keteledoran juga yaa tidak tapi yaa mau tidak mau itu termasuk keteledoran
atau kurangnya perhatian dari sang penggaduh itu sendiri jadi sehingga sapi
itu sampai mati karena kurangnya koordinasi dengan pengurus ketika sapinya
sakit kurang koordinasi tidak cepat menghubungi pengurus sehingga sapi mau
mati baru kita mengetahuinya jadi kita tidak bisa carikan jalan keluar lain tapi
itu semua kita anggap sebagai pembelajaran kita tetap koreksi agar
kedepannya kita memilih orang orang yang benar benar mampu dalam
mengelolannya”

Peneliti “karena hal ini sudah terjadi, kedepannya langkah apa yang harus bapak ambil
untuk meminimalisir hal ini terulang ?,”

Informan ”langkah yang paling utama kedepannya masyarakat yang menerima bantuan
desa harus memiliki persyaratan-persyaratan yang harus diikuti, yaitu pertama
miskin, kedua memiliki potensi atau kemauan keras untuk melakukan
pengelolaan bantuan desa dengan baik, jujur, dan bertanggungjawab,
persyaratan itulah yang bisa menjadikan masyarakat lambusa menerima
bantuan desa, kalau masyarakat sudah miskin tapi tidak memiliki kemampuan
untuk mengelola maka secara otomatis masyarakat tersebut tidak berhak
menerima bantuan”

Peneliti “terus pak, ketika sudah ada proses penjualan sapi, bagaimana perhitungan
bagi hasilnya?”

Informan “sesuai kesepakatan bersama bahwa bagi hasil dalam BUMDes Maju
Sejahtera 60% dan 40%, 60% untuk Nasabah sebagai penggaduh dan 40%
untuk BUMDes Maju Sejahtera, keuntungan yg diperoleh dari 40% itu
terdapat 20% yang akan dialokasikan untuk intensif pengurus tujuannya agar
mereka  lebih semangat lagi dalam mamajukan bumdes ini”



TRANSKRIP WAWANCARA II

Nama Informan
Tanggal
Jam
Tempat Wawancara

:
:
:
:

Ibu Asep
19 Mei 2020
20.04-Selesai  WITA
Di Rumah Informan

Ket. Materi Wawancara

Peneliti “Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..”
Informan ”Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh..”
Peneliti Selamat malam bu, maaf nih ganggu malam2, sy minta waktunya sebentar boleh ,

mau nanya-nyanya tentang pengelolaan BUMDes, Menurut informasi dari pihak
desa ibu menerima bantuan Sapi, berapa ekor ibu mendapatkan bantuan sapinya?
”

Informan ” oh iya gak apa2 mas, pertama kali berdirinya BUMDES saya sudah menerima
bantuan 1 ekor sapi jantan dari desa, untuk saya pelihara”,

Peneliti kemudian  pada saat sapinya diserahkan umur sapinya berapa tahun bu?
Informan “rata2 sapi yang di sediakan oleh desa waktu itu diperkirakan berumur 1 tahun”,
Peneliti Butuh waktu berapa bulan atau berapa lama, ibu memelihara sapi itu hingga sapi

itu laku untuk dijual?
Informan “kalau saya sekitar 8 bulanan baru bisa untuk dijual, tapi kadang juga klw

sapinya sdh layar untuk dijual kemudian ada konsumen cari dan harga cocok
meski baru bberpa bulan dipelihara, ya kami jual,”,

Peneliti Selama ibu memelihara sapi, apakah ibu pernah mengalami hambatan atau
kendala dalam memelihara sapi?

Informan Hambatanya itu kalau lagi musim hujan mas, cari rumputnya susah, tapi mau gak
mau ya hars ttp mencari, meski sedikit ada rasa hawatir karena hujan yah, tapi
namanya juga tanggungjawab, harus tetp dilaksankan, itu aja sih mas
hambatannya,..”

Peneliti Ketika ibu ingin memberi makan sapi, jenis makanan apa saja yang ibu berikan?
Dan minumannya apa saja?

Informan “Makanan sehari2nya ya rumput mas, karena di daerah konda kan potensi
rumput juga melimpah, kalau minumannya kadang ampas kedelai dan air putih
biasa, yaa di selingi gtu mas, biar sapinya juga gak bosen!”

Peneliti Sudah berapa lama ibu menjadi anggota BUMDes Maju Sejahtera?
Informan Sejak ada BUMDes dibentuk saya sudah gabung mas, tahun 2016, ya sekitar 4

tahunan
Peneliti Selama ibu bergabung menjadi anggota BUMDes, manfaatnya apa saja yang ibu

rasakan, atau keuntungan apa yang ibu dapatkan selama ini?
Informan Keuntugannya banyak mas, kita jadi punya tabungan, sebelumnya gak punya,

sekarang punya, bisa buat biaya sekolah anak2,, jadi tidak berhutang lagi,,, bisa
beli kebutuhan dapur,,, yaa banyaklah mas,,,,manfaatnya bisa mmbantu
kehidupan keluarga,,,beda dengan yg dulu masih susah memenuhi kebutuhan
sehari2,,,



TRANSKRIP WAWANCARA III

Nama Informan
Tanggal
Jam
Tempat Wawancara

:
:
:
:

Ibu Karyati
19 Mei 2020
20.55-Selesai  WITA
Di Rumah Informan

Ket. Materi Wawancara

Peneliti “Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..”
Informan ”Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh..”
Peneliti Malam bu, sy dengan Amir, mahasiswa IAIN kendari ingin berdiskusi sebentar

saja seputar BUMDes, boleh minta waktunya sebentar ?

Informan Oh ya boleh mas, silahkan masuk”
Peneliti Menurut informasi dari pihak desa ibu menerima bantuan Sapi, klw boleh sy tau

berapa ekor ibu mendapatkan bantuan sapinya? ”

Informan ” untuk pertama kali tahun 2017 saya dapat 1 ekor sapi jantan dari desa, untuk
saya pelihara, kemudian tahun selanjutnya 2018 2 ekor,”

Peneliti kemudian  pada saat sapinya diserahkan umur sapinya berapa tahun bu?
Informan “umurnya sekitar 1 tahunan”
Peneliti Butuh waktu berapa bulan atau berapa lama, ibu memelihara sapi itu hingga sapi

itu laku untuk dijual?
Informan “ tergantung sih mas, biasanya kan mnejelang lebaran haji banyak orang cari

sapi, klw sapinya sdh layak dijual ya sy jual mas, dan harganya juga cocok ya sy
jual, dan gak mesti juga hars moment menjelang idhul adha, biasanya bulan2
lainya juga sy jual, kalau ada org butuh sapi, dan harganya cocok sy jual...”,

Peneliti Selama ibu memelihara sapi, apakah ibu pernah mengalami hambatan atau
kendala dalam memelihara sapi?

Informan Kalau lagi musim hujan mas, itu kami susah cari rumputnya, karena kondisi jalan
juga kan becek, tapi meski hujan kami ttp cari rumput,itu kan sdh tanggungjawab
saya sudah mengambil tanggungjawab ini, mau gak mau sy hars cari rumput,
karena klw gak cari rumput kasian sapinya kelaparan, karena klw malam
biasanya sapinya kan pada makan,..kendalanya ya itu saja mas, klw lagi musim
hujan, ”

Peneliti Ketika ibu ingin memberi makan sapi, jenis makanan apa saja yang ibu berikan?
Dan minumannya apa saja?

Informan “rumput, makanannya ya hari2nya rumput mas, karena gak ada yang lain,
sapinya kan sukanya rumput,,, kecuali kalau minumnya ya ada ampas kedelai,
itukan ibarat susu, kadang juga air putih biasa, klw lagi gak ada ampas tahu ya
pakai air putih biasa, di selingi gitu mas!”

Peneliti Sudah berapa lama ibu menjadi anggota BUMDes Maju Sejahtera?
Informan “sdh lama mas, sejak BUMDes bediri sy sudah bergabung menjadi penggaduh..
Peneliti Selama ibu bergabung menjadi anggota BUMDes, manfaatnya apa saja yang ibu

rasakan, atau keuntungan apa yang ibu dapatkan selama ini?
Informan Selama jadi anggota  BUMDes, alhamdulillah jadi punya tabungan, tidak



berhutang lagi, bisa menyekolahkan anak, bisa membeli kebutuhan dapur,
Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari mas,,,

TRANSKRIP WAWANCARA IV

Nama Informan
Tanggal
Jam
Tempat Wawancara

:
:
:
:

Bapak Subekti
20 Mei 2020
20.07-Selesai  WITA
Di Rumah Informan

Ket. Materi Wawancara

Peneliti “Assalamu’alaikum ..”
Informan ”Wa’alaikumsalam.”
Peneliti Maaf pak, sy dengan Amir, mahasiswa IAIN kendari ingin berdiskusi sebentar

seputar BUMDes, kira2 boleh minta waktunya sebentar ?

Informan boleh, mari silahkan duduk”
Peneliti Menurut informasi dari pihak desa bapak menerima bantuan Sapi, klw boleh sy

tau berapa ekor bapak mendapatkan bantuan sapinya? ”

Informan ” dulu sy dapat jatah 1 ekor sapi jantan,”
Peneliti kemudian  pada saat sapinya diserahkan umur sapinya berapa tahun?
Informan “umur 1 tahunan”
Peneliti Butuh waktu berapa bulan atau berapa lama, bapak memelihara sapi itu hingga

sapi itu laku untuk dijual?
Informan “ paling lama 8 bulanan mas, tapi biasanya moment menjelang idhul adha bulan

agustus itu sudah ramai org pada nyari sapi, ”,
Peneliti Selama bapak memelihara sapi, apakah bapak pernah mengalami hambatan atau

kendala dalam memelihara sapi?
Informan Pernah mas, klw lagi musim hujan, susah nyari rumputnya, apalagi klw hujannya

dari pagi sampai sore, tpi mau gimana lagi, sapikan setiap harinya harus makan
rumput, ttp sy usahakan cari rumput meski hujan, karena klw sapinya sakit kan sy
yang rugi, kasian juga sapinya kelaparan”

Peneliti Ketika bapak ingin memberi makan sapi, jenis makanan apa saja yang bapak
berikan? Dan minumannya apa saja?

Informan “ya rumput mas, gak ada makanan lainnya, sapi doyannya rumput,,,sy kadang
kasih minum sapi dengan ampas tahu kadang juga air putih biasa!”

Peneliti Sudah berapa lama bapak menjadi anggota BUMDes Maju Sejahtera?
Informan Udah lama, hampir 4 tahunan
Peneliti Selama bapak bergabung menjadi anggota BUMDes, manfaatnya apa saja yang

bapak rasakan, atau keuntungan apa yang bapak dapatkan selama ini?
Informan Manfaatnya banyak sekali, yang tadinya gak punya tabungan sekarang punya

tabungan, bisa bayar uang sekolah anak2, tidak berhutang lagi, ya pokoknya bisa
membantu untuk mencukupi kebutahan sehari-hari,”





TRANSKRIP FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Tanggal
Jam
Tempat Wawancara

:
:
:

04 Februari 2020
20.00-Selesai  WITA
Di Rumah Bendahara BUMDes

Ket. Materi Wawancara

Peneliti “Assalamu’alaikum . . . !!!”
Tusiono ”Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.”.
Sarkam “Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh”
Choirul R. “Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh”
Tusiono “mari pak Guru,, silahkan masuk...silahkan duduk pak”
Peneliti “baik terimakasih”
Choirul R. “jadi bagaimana pak guru,....
Peneliti “pertama-tama sy ucapkan terimkasih kepada para Pengurus BUMDes Maju

Sejahtera, yg sudah meluangkan waktunya buat saya untuk sedikit berdiskusi
terkait BUMDes Maju Sejahtera yang saat ini bapak jalankan...”

Choirul R. “yaa kami pun sangat bersyukur dan berterimkasih kpd Pak guru, sudah
memilih tempat kami sebagai tempat penelitian dan tempat untuk berdiskusi,
sekalgus untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari usaha usaha yang
sedang kami jalankan saat ini.... ”

Peneliti “sebelumnya sy juga ingin mengcapkan terimkasih yg sebesar2nya kpd bapak
kepala desa, dan juga sekertaris desa yg sudh memberikan informasi mengenai
laporan desa maupun laporan BUMDes Maju Sejahtera... terimkasih pak desa
sekali lagi..., ”

Choirul R. “sama2 pak guru,”
Peneliti “namun pada kesempatan ini, ada bberapa data yang belum sy temui dan

dapatkan, dan salah satu cara untuk memperolehnya yaitu dengan cara
berdiskusi melalui Focus Group Discussion pd malam ini..., baik sebagai
langkah awal sy ingin memulai dengan menanyakan terkait awal berdirinya
BUMDes Maju Sejahtera??”

Choirul R. “awal berdirinya BUMDes ini di tahun 2016 Usaha yang dijalankan pertama
kali adalah Usaha Penggemukan Sapi, mengapa Jenis Usaha ini yang kami
jalankan terlebih dahulu, karena kami melihat Potensi Masyarakat Desa
Lambusa yang Notabene masyarakat berprofesi sebagai Petani, disisi lain
potensi Alam dan pangan Sapi yang melimpah sehingga kami sebagai
pengelola BUMDes Maju Sejahtera memutuskan untuk menjalankan Usaha
pengemukan Sapi

Sarkam “sebagai langkah awal dalam menjalankan BUMDes Maju Sejahtera, kami
bersepakat untuk membuka Unit Usaha Penggemuka Sapi, dengan melihat
potensi yang dimiliki msayarakat desa, sementara itu keterbatasan dana yang
dimiliki masyarakat sehingga tidak mampu untuk membeli seekor sapi,
sementara itu kebutuhan-kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan keluarga pun
terus berjalan, sehingga dengan keberadaan BUMDes ini, masyarakat pelan-
pelan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga

Tusiono “dengan berdirinya Usaha Penggemukan Sapi ini tentu berawal dari sebuah
musyawarah dengan aparat Desa, dengan melihat banyaknya potensi
Masyarakat yang tidak bisa mereka kembangkan dengan berbagai macam
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keterbatasan yang masyarakat alami, sehingga Pengelola BUMDes
berinisiatif untuk membuka jenis Usaha ini, disisi lain potensi Alam yang
melimpah dan juga Potensi Pangan yang cukup untuk kemajuan dan
perkembangan usaha ini

Nurul “Asal mula terjadinya jenis usaha pengemuka sapi ini adalah, banyaknya
masyarakat desa dengan yang notabenenya adalah petani yang tidak biasa
memanfaatkan hasil perkebunannya, pengemukan sapi adalah salah satu
usaha yang cocok untuk memanfaatkan hasil perkebunannya, namun yang
menjadi kendala disini adalah tidak sedikit masyarakat yang ingin berternak
sapi namun tidak memiliki modal,oleh sebab itu kehadiran jenis usaha ini
tentu menjadi harapan sebagian besar masyarakat untuk membantu
merealisasikan apa yang mereka harapkan selama ini” (Via WA)

Peneliti Lalu kemudian, bagaimana dengan ketersediaan sumber makanan untuk
hewan ternak sapi didesa ini pak, apakah desa ini juga memiliki potensi di
bidang pakannya?

Choirul R. “Desa kami ini sangat cocok untuk ternak sapi, karena sumber makanan
ternak yang melimpah. Masyarakat disini banyak juga yang membuka usaha
Pabrik Tahu dan Tempe, sehingga Ampas tahu bisa dimanfaatkan untuk
pakan ternak, disisi lain lahan pertanian begitu luas didesa kami, sehingga
rumput hijau mudah didapat untuk kebutuhan pakan ternak. Oleh karena itu
Pengelola BUMDes Maju Sejahtera membuka Unit Usaha
Peternakan/Penggenukan Sapi, Karena kami melihat Potensi Desa yang
begitu luar biasa, sangat disayangkan jikalau potensi itu tidak dimanfaatkan
dengan baik

Sarkam “Lahan Pertanian yang luas, perkebunan, dan juga banyaknya pengusaha
pabrik Tahu dan tempe sehingga sumber pakan ternak begitu melimpah
didesa, sehingga tidak salah jika BUMDes membuka usaha penggemukan sapi
di Desa Lambusa, Ampas tahu yang ada dipabrik pabrik juga bisa
dimanfaatkan untuk pakan ternak sapi, bukan hanya itu, rumput yang
melimpah juga tersedia dilahan-lahan pertanian petani sehingga pakan
ternak sapi tidak sulit, apalagi kemaun kuat dari petani-petani yang ingin
memelihara sapi pun begitu banyak, akan tetapi keterbatasan modalah yang
membuat petani tidak bisa berbuat apa-apa, dengan adanya BUMDes Maju
Sejahtera masyarakat bisa memelihara sapi”

Peneliti Sebagai langkah awal pendirian BUMDes, Pengelola membuka Unit Usaha
penggemukan Sapi yg sudah berjalan kurang lebih 2 tahunan, yg kemudian sy
melihat pada laporan BUMDes, pada tahun 2018 ada pembelian sebuah Mesin
Traktor, disini saya ingin menanyakan kira2 apa yg melatar belakangi
pembelian mesin tersebut Pak???

Choirul R. “setelah 2 tahun Unit Usaha Penggemukan Sapi berjalan, kemudian kami
berinisiatif kembali membuka unit usaha baru yaitu, Bidang Pertanian
Penyewaan Mesin Traktor,pada tahun 2018 silam BUMDes membeli 1 unit
Traktor seharga Rp.34.500.000,- dana ini berasal dari keuntungan usaha
Penggemukan sapi selama 2 tahun, kami berharap sebagai pengelola
BUMDes dengan adanya alat ini bisa membantu melancarkan pekerjaan
masyarakat yang berprofesi sebagai petani, karena kami melihat masyarakat
masih menggunakan alat manual seperti pacul untuk mengolah lahan
pertanian  mereka, disisi lain karena sebagian besar masyarakat desa
lambusa berprofesi sebagai petani. ”

Sarkam “pembelian mesin traktor ini sejak november 2018, yang kemudian akan
dijadikan sebagai Usaha Pertanian dalam Bidang Penyewaan mesin traktor,



sebab masyarakat di Desa Lambusa mayoritas petani, sehingga kami
membuka unit usaha pertanian bidang penyewaan mesin traktor, guna
membantu masyarakat dalam hal mengolah lahan mereka, agar lebih mudah
dan gampang”

Tusiono “dengan adanya mesin traktor ini, tentunya bisa membantu meringankan
pekerjaan masyarakat desa lambusa dalam mengolah lahan pertanian, meski
hanya 1 unit, secara manajemen pasti kurang merata dalam hal pemanfaatan,
karena harus bergantian dengan petani lainnya, akan tetapi dengan
kehadiran Mesin tersebut setidaknya bisa membantu masyarakat dalam
mengolah lahan pertanian mereka, pembelian 1 unit mesin traktor ini juga
dikarenakan keterbatasan modal yang dimiliki oleh BUMDes Sendiri masih
belum stabil, sehingga kemampuan BUMDes dalam membeli Mesin hanya 1
unit sja

Nurul “keberadaan Unit Usaha Pertanian dalam bidang Penyewaan Mesin Traktor
tentu menjadi solusi terbaik bagi masyarakat yang mengalami kesulitan atau
hambatan dalam hal pengolahan lahan pertanian, yang dulunya masih secara
manual maka sekarang sudah menggunakan mesin traktor, sehingga
keberadaan mesin ini bisa mempermudah aktifitias petani dalam mengolah
lahannya, kehadiran BUMDes Maju Sejahtera dengan Program Unit Usaha
Pertanian cukup membantu masyarakat, apalagi masyarakat desa lambusa
mayoritas pekerjaan mereka adalah petani, sehingga potensi-potensi
pertanian bisa merasakan manfaat dari Usaha Penyewaan Mesin tersebut”
(Via WA)

Peneliti “lalu kemudian bagaimana tanggapan masyarakat terkait unit usaha BUMDes
ini pak?

Choirul R. “Alhamdulillah, masyarakat begitu antusias, dan begitu mendukung dengan
adanya 2 unit usaha ini, dan masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya
dengan kehadiran unit usaha peternakan dan juga Penyewaan Mesin Traktor
ini, dengan adanya BUMDes juga bisa menjadi solusi yang dihadapi
masyarakat lambusa, yang mana masyarakat yang memiliki kemaun untuk
memelihara cukup tinggi, akan tetapi kandas oleh modal sehingga mereka
tidak mampu untuk membeli bibit sapi,sehingga BUMDes hadir ditengah-
tengah masyarakat untuk mengurai masalah yang dihadapi petani”

Sarkam “kami sangat bersyukur, dengan keberadaan 2 unit Usaha yg sdh kami
jalankan yang sudah mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar
meskipun belum maksimal, karena mesin traktor hanya 1 unit, setidaknya
dengan keberadaan alat ini sudah bisa membantu meringankan masyarakat
dalam mengelola lahan pertanian mereka, disisi lain juga masyarakat sangat
mendukung dengan adanya unit2 usaha yg kami jalankan seperti
penggemukan sapi maupun penyewaan mesin traktor ini, ”

Peneliti Selanjutnya, sy ingin menanyakan kepada bapak kepala Desa selaku
Penasehat BUMDes Maju Sejahtera terkait keuntungan yang diperoleh dari
hasil unit usaha penggemukan sapi, bagaimana perhitungan pembagian
keuntungannya ?

Choirul R. “kesepakatan kami antara Penggaduh dan juga Pengurus BUMDes,
aturannya bahwa, bagi hasil dalam BUMDes adalah 60% dan 40%, dimana
60% untuk Nasabah sebagai penggaduh dan 40% untuk BUMDes Maju
Sejahtera, dari keuntungan dari 40% itu terdapat 20% yang dialokasikan
untuk intensif pengurus tujuannya agar mereka  lebih semangat lagi dan lebih
termotivasi lagi dalam hal mamajukan dan mengembangkan BUMDes ini



Peneliti Sejauh ini, menurut bapak bagaimana keberadaan BUMDes saat ini apakah
sudah memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat khususnya di unit
usaha penggemukan sapi, lalu hasil keuntungan yg diperoleh di alokasikan
kemana saja??

Choirul R. “Sejauh ini,keberadaan BUMDes Maju Sejahtera sudah mampu menjawab
kebutuhan,dan juga pendapatan sampingan warga masyarakat, Berbagai
keuntungan ini membuat usaha penggemukan sapi bisa menjadi salah satu
alternatif unit usaha BUMDes Maju Sejahtera. Proses penggemukan yang
hanya hitungan bulan dengan keuntungan yang tinggi dan tentu saja warga
desa sudah tidak asing lagi dengan urusan ternak sapi,
“Kehadiran BUMDes Maju Sejahtera yang ada didesa ini memiliki banyak
manfaat yang baik bagi keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di Desa
Lambusa, sudah bisa meningkatkan taraf hidup mereka, dan barang tentu bisa
meperbaiki perekonomian masyarakat lebih sejahtera”
“Keuntungan BUMDes maju Sejahtera di alokasikan buat PAD dan dari PAD
tersebut pemerintah lambusa mengalokasikan buat pembagian sembako.
Intinya yang bagi sembako dari pemerintah desa akan tetapi dana tersebut
berasal dari keuntungan BUMDes. Karena tujuan BUMDes yang paling
utama adalah meningkatkan PAD Desa. Sehingga dari PAD tersebut
pemerintah desa bisa membuat program demi kesejahteraan masyarakat

Peneliti Selanjutnya,ini berkaitan dengan jenis usaha yang ketiga, selain unit usaha
penggemukan sapi dan juga unit usaha pertanian,,,yaitu unit usaha Penyedia
Kedelai, nah ini kira2 bagaimana menurut bapak terkait maslah unit usaha
ketiga ini?

Choirul R. “kami berencana membuka unit usaha kedelai, sebagai penyedia kedelai di
Desa Lambusa, karena kami melihat potensinya yang ada didesa dengan
banyaknya pengusaha Tahu dan Tempe yang ada di Desa Lambusa, sehingga
kedepannya bisa menjadi penyedia kedelai yang bisa membantu kelancaran
proses produksi Tahu dan Tempe, untuk saat ini kami belum bisa menjalankan
usaha ini, karena faktor modal yang belum memadai, kemudian dari sisi
gudang penyimpananpun belum ada, sehingga sampai saat ini belum berani
mengambil langkah untuk menjalankannya, akan tetapi itu akan menjadi
sebuah harapannya kedepan dan akan kami  tindak lanjuti

Sarkam “karena banyaknya pabrik tahu di Desa Lambusa, sehingga untuk memenuhi
kebutuhan kedelai di pabrik pabrik tahu tentu harus selalu siap sedia
kebutuhan pokoknya seperti kedelai, dan tidak boleh kosong, sehingga proses
produksi tahu akan terus berjalan, oleh karena itu BUMDes berencana untuk
membuka Usaha Penyedia Kedelai untuk memenuhi kebutuhan pokok pabrik-
pabrik tahu yang ada di Desa Lambusa, bahkan pabrik-pabrik tahu yang ada
dikabupaten konsel, namun untuk saat ini belum dijalankan, karena dari sisi
modal kami belum memadai, gudang penyimpanan kedelaipun belum ada,
harapan kami kedepan bisa terwujud dan bisa terlaksana unit usaha ini

Tusiono “masyarakat didesa kami ada juga yang membuka pabrik tahu, rata-rata
pabriknya cukup besar, jadi masyarakat kami memiliki banyak potensi, para
pengurus BUMDes telah bermusyawarah kedepannya akan membuka usaha
baru yaitu sebagai Penyedia kedelai untuk kebutuhan para pengusaha tahu,
yang jadi kendala karena modal yang tidak memadai, dan tempat
penyimpanan kedelai yang belum ada,

Peneliti Setelah sy pelan2 memahami dan mengetahui bagaimana keberadaan
BUMDes Maju Sejahtera, pada kesempatan ini sy ingin memberikan sebuah



tawaran kepada pengurus BUMDes Maju Sejahtera terkait Model BUMDes
Maju Sejahtera yang Ideal yang berbasis syariah?

Choirul R. ““BUMDes Maju Sejahtera sejak berdirinya sudah mempraktekan nilai-nilai
keislaman, seperti kita mejalankan dan mengembangkan BUMDes dengan
Jujur, Amanah dan Bertanggungjawab dalam menjalankan usaha ini, baik itu
pengelola BUMDes maupun Masyarakat sebagai Nasabah BUMDes Maju
Sejahtera, hal ini terlihat dari perkembangan BUMDes yang Alhamdulillah
semakin maju dan berkembang, karena memang kami tekankan pada
Kejujuran dalam bekerja, dalam bertransaksi, mengedepankan juga rasa
tanggungjawab dengan apa yang sudah menjadi komitmen bersama, serta
amanah dalam setiap tugas dan wewenang yang diberikan, usaha yg kami
jalankan juga atas dasar kerelaan tanpa paksaan dari manapun juga karena
memang niat kami semua untuk kesejahteraan masyarakat. Kami jga
mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat. Kami juga memelihara nilai
keadilan, kejujuran, tanggungjawab,amanah tentu kami juga menghindari
unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan, karena itu sudah
melanggar syariat, jadi untuk pelabelan syariah kami belum terpikirkan sama
sekali, kami masih konsisten dengan nama BUMDes Maju Sejahtera, akan
tetapi dalam implementasi inshaa Allah kami menrapkan nilai-nilai
keislaman”

Sarkam “dalam prakteknya, dari awal berdirinya BUMDes Maju Sejahtera sudah
menerapkan nilai-nilai keislaman seperti jujur, bertanggungjawab dan
amanah, bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan BUMDes
pun kami tidak asal memilih, akan tetapi kami melakukan observasi dan
melihat kepribadian dari masyarakat yang akan bergabung menjadi nasabah
BUMDes Maju Sejahtera,ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh
calon nasabah, ketika sudah terpenuhi semua itu yang memiliki pribadi yang
baik, jujur, Amanah dan tanggungjawab dan yang paling utama juga kategori
keluarga Miskin, karena memang BUMDes bertujuan untuk memperbaiki
taraf hidup masyarakat ke yang lebih baik dalam hal ini meningkatkan
kesejahteraan perokonomian masyarakat lambusa, bukan hanya dari calon
nasabah saja, akan tetapi kamipun sebagai pengurus BUMDes Maju
Sejahtera demikian, dilihat dari kepribadiannya bagaimana, Kebiasaanya,
kejujurannya, Amanah dan tanggungjawabnya

Tusiono “untuk saat ini, kami sebagai pengurus BUMDes belum ada rencana untuk
merubah Nama BUMDes menjadi BUMDes Syariah, karena kami hanya ingin
menunjukan kepada masyarakat bagaimana menerapkan nilai-nilai kejujuran,
amanah, tanggungjawab melalui program2 yg kami berikan, meski BUMDes
masih menggunakan label nama konvensional, akan tetapi dalam praktik
inshaa Allah kami sudah menjalankan nilai-nilai keislaman, bukan hanya dari
kami sebagai pemgurus saja akan tetapi dari para masyarkat yg ikut
tergabung dalam BUMDes sdh membuktikan dan memperaktekannya dalam
kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong, bertanggungjawab dlm tugas
yg diberikan, shalat berjamaah dimasjid, shalat jumat, dan juga ketika dapat
undngan keagamaan juga meraka hadir,, karena kami berharap dengan
keberadaan BUMDes bukan saja memberikan keuntungan duniawi semata,
akan tetapi mampu juga memberikan edukasi kepda masyarakat terkait
pentingnya nilai-nilai keislaman kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari,
jadi kami selaku pengurus BUMDes harus menjadi teladan dulu bagi para
anggota2 lainnya, agar masyarakat juga bisa pelan-pelan mengikuti apa yg
sudah menjadi kebaikan bersama.. “



Nurul “kalau untuk menerapkan model BUMDes berbasis Syariah sy rasa, kami
sudah menerapkan dalam praktiknya meski belum secara sempurna,,
kemudian kami dlm menjalankan tugas pokok juga berupaya melaksankan
dengan baik dengan menerapkan kejujuran dalam bertransaksi,
bertanggungjawab dengan amanah yg dberikan atasan, memberikan
pelayanan dengan sepenuh hati kepada masyarakat, bersikap adil, jujur,
kepada masyarakat, untuk saat ini BUMDes Maju Sejahtera tetap bediri
dengan nama BUMDes Maju Sejahtera meski dalam nama tidak
menggunakan label syariah, akan tetapi dalam keseharian kami sudah
menerapkan syariah, meski belum maksimal 100%, karena kami juga
mansusia biasa, pasti pernahlah sekali bebruat khilaf tanpa kami sadari, tapi
kami tetap berusaha mempertahankan nilai nilai kebaikan demi kemajuan dan
perkembangan BUMDes kedepan”
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1.  SDN 02 Bumi Raya

2.  SMPN 4 Andoolo    

3.  MAN 1 Konawe Selatan

4.  S1 UHO Kendari

5.  S2 IAIN Kendari

:   Periode 1997 - 2004

:   Periode 2004 - 2007

:   Periode 2007 - 2010

:   Periode 2010 - 2014

:   Periode 2018 - 2020

Pengalaman Penelitian saya  pada  saat  menyusun  Skripsi  S1  di  Program   Studi   Ekonomi 

Keahlian  Akuntansi  FKIP  UHO  Kendari  Tahun  2014,  saat itu yang menjadi lokasi penelitian 

saya  adalah  di  Koperasi  Pegawai  Republik Indonesia (KP-RI)  Samaturu Dinas Tenaga Kerja 

dan  Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Judul Penelitian Pengaruh Modal Kerja 

(Working Capital) Terhadap Rentabilitas Modal Sendiri pada KP-RI Samaturu Dinas Nakertrans 

Provinsi Sulawesi Tenggara.

 

            Saya adalah orang yang senang dan mudah bersosialisasi, bertemu, bahkan bekerja sama 
dengan orang yang baru saya kenal. Saya adalah orang yang suka membantu orang lain tanpa
pamrih, saya orangnya disiplin, jujur, tanggungjawab, dan saya tertarik dengan hal-hal baru 
dalam dunia IT seperti aplikasi desain grafis, sehingga saya dipercaya  untuk menjadi desain 
grafis di kantor tempat saya bekerja. Bagi saya, setiap pekerjaan adalah penting. 
Mengerjakannya dengan teliti dan semaksimal mungkin adalah bentuk tanggung jawab saya.

 

Pengalaman pertama saya bekerja adalah sebagai Guru Ekonomi Akuntansi sejak januari 2015 

sampai dengan 2019 di  MAN 1 Konawe Selatan, di tahun 2017 selain menjadi guru saya juga 

merangkap sebagai operator keuangan di MAN 1 Konawe Selatan, Pada tahun 2019 tepatnya 

tanggal  05 Agustus 2019 saya pindah tugas ke MAN Insan Cendekia Kota Kendari sebagai 

Tenaga Administrasi yang berorientasi pada Desain Grafis, Photographer  serta menjadi Admin 

pada Sosial Media MAN Insan Cendekia Kota Kendari seperti Akun Youtube, dan Instagram, 

sejak tahun 2019 hingga saat ini saya masih bertugas di MAN Insan Cendekia Kota Kendari.
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Nama Ayah (K.H. Abdur Rasyid), Nama Ibu  (Ny. Hj. Wasriyah) Anggota Keluarga  (1.  Halimah, S.Pd.I., 

2.  Mudzakir,     3.  Mahfiah Az Azahra,SP.,   4.  St. Fatimah    5.  Efi Hafifah, S.Kep.,Ns.,   6.  Ali Mahfud,  

7.  Amir Hamzah, S.Pd.)
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