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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Keleluasaan kepada daerah yang diberikan untuk mengurus urusan 

rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggungjawab dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keleluasaan tersebut menjadikan 

sebuah kemandirian bagi setiap daerah yang telah diberikan wewenang 

dan tanggungjawab. Pelaksanaan otonomi daerah juga sebagai tututan 

globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan 

cara diberikan kewenangan yang lebih luas dan bertanggungjawab. 

Terutama dalam mengatur, mengelola dan memanfaatkan juga menggali 

smber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Yang 

melaksanakan yaitu pejabat yang berwenang, adalah pejabat pemerintah di 

tingkat pusat/ pejabat pemerintah daerah propinsi yang berwenang 

membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah 

kabupaten dan kota. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai 

perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota dibawah kecamatan. 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal 
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usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan 

Nasional dan berada di daerah kabupaten.    

Kemandirian adalah salah satu tonggak utama adanya otonom 

daerah agar dapat menjadikan daerah yang dibina dapat mengetahui 

potensi yang seharusnya digali dan dimanfaatkan. Saat ini tidak hanya 

otonomi daerah saja akan tetapi desa juga memiliki otonomi tersendiri 

untuk mengatur desanya. Otonomi desa tersebut dibentuk untuk 

menjadikan desa yang mandiri desa saat ini berhak berbicara atas 

kepentingan sendiri sesuai aspirasi dan sosial budaya masyarakatnya. 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang 

berlaku sekarang ini menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran 

serta masyarakat.  Desa memiliki otonomi yang diatur berdasarkan adat 

istiadatnya bukan berdasarkan wewenang dari pemerintah. Maka desa 

adalah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat desa sesuai dengan asal-usul dari adat 

istiadat desa itu sendiri yang diakui oleh pemeintah nasional dan berada di 

daerah kabupaten.  

Desa memiliki kebijakan untuk membuat perencanaan yang akan 

dilaksanakan untuk mengatur masyarakatnya baik dalam perencanaan , 

pembangunan, pemberdayaan, perekonomian dan kesejahteraan 

masyarakat desa. Dari sebuah kebijakan tersebut maka turunlah Badan 
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Usaha yang mengelola aset desa yang di keluarkan oleh desa untuk 

memenuhi beberapa kebijakan dalam mengatur masyarakatnya dengan 

adanya sebuah Badan Usaha Milik Desa . Seperti yang sudah tertera 

bahwasanya pemerintahan desa wajib membuat APBDes, melalui APBDes 

kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan 

sudah ditentukan anggaranya.  

Sebuah kemandirian memerlukan dana ataupun permodalan, 

terutama dalam  mengembangkan potensi yang terdapat di desa terebut.  

Maka pemerintah mengeluarkan sebuah program melalui Kementrian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes 

PDTT). Kebijakan yang dirumuskan kemudian dilaksanakan  menjadi 

sebuah penunjang mengenai kemandirian desa dengan melaksanakan 

program yang di buat melalui adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

yang merupakan salah satu lembaga ataupun Badan yang diatur dalam UU 

No.32Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 213 bahwa 

pemerintah desa juga dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan 

memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan Undang-undang ini 

merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan 

peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam 

meningkatkan perekonomian desa. Undang-undang tersebut memayungi 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha 

Milik Desa yang merupakan peraturan lanjutan dari UU No.32 Tahun 
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2004,dalam peraturan ini disebutkan bagaimana cara mendirikan dan 

mengelola BUMDes. Diikuti dengan beberapa pendukung adanya 

BUMDes Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Penguru-

san dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.Peraturan 

Pemerintah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).Peraturan Desa Ciburial Nomor 07 

Tahun 2016 Tentang Pendirian,Pengurusan dan Penelolaan, dan 

Ppembubaran Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa) . 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga 

usaha desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk 

memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan 

potensi yang ada di desa tersebut.  

Desa ciburial ini merupakan desa yang berada di tengah-tengah 

wilayah kota yang berada di kabupaten Bandung. Desa ciburial ini 

merupakan desa yang berada di daerah kawasan wisata dan cafe dengan 

khas nya Bandung, sehingga dalam cakupanya luas dan memiiki potensi 

yang baik. Dengan melihat keberadaan desa ciburial yang berada di 

dataran tinggi sehingga memiliki kawasan wisata dan cafe. Pemerintahan 

desa memiliki wewenang dari pemerintah untuk membangun BUMDes 

(Bandan Usaha Miliki Desa) untuk menjadi penggerak ekonomi Desa 

Ciburial yang diharapkan  dapat mengembangkan potensi yang dimliki 

Desa Ciburial dengan  melaksanakan program yang sudah BUMDes 

rencanakan.  



5 
 

 

BUMDes Ciburial yang berdiri sejak 2014 memiliki nama 

BUMDes Mitra Sejahtera Desa Ciburial. BUMDes Ciburial terbilang 

belum optimal meski dengan memiliki kantor tersendiri untuk mengenai 

BUMDes. BUMDes Mitra Sejahtera Ciburial juga menjadi salah satu 

BUMDes yang dijadikan patokan oleh BUMDes lainnya dengan beberapa 

Kepala Desa beserta Ketua BUMDes baik dari dalam kota maupun luar 

kota dan provinsi yang berkunjung pada BUMDes Mitra Sejahtera. 

BUMDes Mitra Sejahtera memiliki beberapa program untuk menjalankan 

agar BUMDes berjalan optimal sesuai rencana dan peraturan yang 

mengatur BUMDes baik yang masih dalam rencana dan sudah berjalan. 

Sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Sejahtera memiliki 

Program dalam rencananya untuk mencapai tujuan yang seharusnya yaitu 

meningkatkan perekonomian dan menggali potensi desa dengan program 

pengembangan BUMDesa Mitra Sejahtera.  

Sesuai dengan BUMDes yang memiliki program maka BUMDes 

ciburial ememiliki beberapa program dari tahun 2014 sebanyak 14 

program dan pengembangan yang dapat mempekerjakan 19 pegawai 

BUMDes Mitra Sejahtera Ciburial akan tetapi hanya terlaksana tiga 

program dari 14 program dan pengembangan yang sudah di rencanakan, 

seperti pada tabel 1.1 Program BUMDes Mitra Sejahtera :  
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Tabel 1.1 

Program BUMDes Mitra Sejahtera Ciburial 

No  Program BUMDes Mitra Sejahtera Ciburial 

1 Pelayanan Air Bersih 

2 Pelayanan Pengelolaan Sampah 

3 Payment Point Online Bank (PPOB) 

4 Pengelolaan Gedung Serbaguna Desa Ciburial 

5 Kerjasama  ODTW dan Perparkiran 

6 Media Periklanan/ Advertising 

7 Percetakan 

8 ATK dan Fotocopy 

9 POM Mini 

10 Jasa Sipil/Suplier Material 

11 Agrobisnis 

12 Perkoperasian 

13 LKM 

14 Suplier Bahan Baku Kuliner 

    Sumber: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ciburial, 2014 

Tabel 1.1 Program BUMDes Mitra Sejahtera Ciburial yang 

terlaksana hanya tiga program pertama yaitu Pelayanan air bersih yang 

sudah berjalan dan memiliki beberapa pelanggan dengan tarif berdasarkan 

golongan yang sudah tertera. Jumlah pelayanan air bersih Badan Usaha 

Milik Desa Mitra Sejahtera Ciburial di klasifikasikan berdasarkan lokasi 

sambungan rumah dan status sosial di Desa Ciburial.  

Program kedua yaitu program pelayanan sampah yang juga 

memiliki beberapa pelanggan dan tarif berdasarkan golongan yang sudah 

tertera. Program ketiga yaitu  program  Pament Pooint Online Bank  yaitu 

program yang menjalankan pelayanan jasa pembayaran listrik,pulsa token 

dan pembelian tiket kereta. Ketiga program tersebut terlaksana hingga 
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2017 dari mulai awal berdirinya BUMDes terutama pelayanan air bersih 

yang sudah terlebih dahulu menjadi unggulan Desa Ciburial.  

Menurut Charles O. Jones (1996:295)  untuk mengoprasikan 

sebuah program organisasi merupakan salah satu pilar karena organisasi 

merupakan pembentuk atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta 

metode untuk menjadikan program  berjalan. Akan tetapi pada BUMDes 

Mitra Sejahtera Ciburial pada Sumberdaya semakin berkurang seperti 

sumberdaya manusia pada BUMDes Ciburial dari yang semula memiliki 

pegawai 19 saat ini hanya terdapat 6 pegawai yang aktif .  

Menurut Charles O.Jones (1996:296) mengenai implementasi 

program  untuk mengoprasikan sebuah program interpretasi merupakan 

salah satu dari tiga pilar bahwsanya interpretasi menafsirkan agar program 

(sering kali dalam hal status ) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat 

dan dapat diterima serta dilaksanakan. Akan tetapi dalam pelaksanaan 

program BUMDes Mitra Sejahtera banyak program yang semakin 

menyusut dan tidak terlaksana seperti dari 14 dari awal berdiri hingga 

2016 saat ini  2017 hingga 2018 hanya terdapat 9 pgrogram seperti yang 

terdapat pada tabel 1.2 Program Pengembangan BUMDesa Mitra 

Sejahtera 2017-2018 sebagai berikut :  
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Tabel 1.2 

Program Pengembangan BUMDesa Mitra Sejahtera 2017-2018 

No  Program BUMDes Mitra Sejahtera Ciburial 

1 Pelayanan Air Bersih 

2 Unit PPOB (Payment Point Online Bank)  

3 Unit Dagang dan Jasa  

4 Unit Koperasi  

5 Unit Reklame 

6 Unit Pariwisata  

7 Unit Pengelolaan Sampah  

8 Gedung Serbaguna  

9 Agrobisnis  

10 Jasa Sipil/Suplier Material 

11 Agrobisnis 

    Sumber: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ciburial, 2017 

Program yang terlaksana saat ini hanya terdapat dua program dari 

ketiga program yang awal berjalan yaitu program pelayana  air bersih yang 

terdapat pada tabel 1.3 Jumlah Pelanggan Pelayanan air bersih dan tabel 

1.4 Jumlah tarif pelayanan air bersih sebagai berikut :  

Tabel 1.3 

Pelanggan Pelayanan Air Bersih 

   

 

 

 

Sumber; Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ciburial , 2017 

GOLONGAN  PELANGGAN  

Golongan A 126 Pelanggan  

Golongan B  23 Pelanggan  

Golongan C 376 Pelanggan  

Golongan S 16 Pelanggan  

Jumlah  541 Pelanggan  
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Tabel 1.4 

Tarif  Pembayaran Pelayanan Air Bersih 

NO GOLONGAN 

TARIF 

ABOEDEMEN ADMIN DENDA 1-15 M
3 

> 15 M
3 

1 Golongan A Rp. 2.500 Rp.3000 Rp. 20.000 Rp.2.000 Rp. 2.000 

2 Golongan B Rp. 2.000 Rp.2.500 Rp. 10.000 Rp.2.000 Rp.2.000 

3 Golongan C Rp. 1.500 Rp.2.000 Rp.5.000 Rp.2.000 Rp.2.000 

4 Golongan S Rp. 1.500 Rp.2.000 Rp. 5.000 Rp.2.000 Rp.2.000 

Sumber: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ciburial, 2017 

Tabel 1.4 merupakan tabel pelayana air bersih yang memiliki tarif 

pembayaran juga memiliki pendapatan pertahunnya Rp.214.704.500 untuk 

pelanggan berdasarkan golongan dengan syarat pembeyaran air dengan 

adanya denda jika terlambat dalam 20 hari. 

Program kedua yaitu Payment Point Online Bank (PPOB) yaitu 

pelayanan jasa pembayaran listrik, pulsa token dan juga pembelian tiket 

kereta. Hingga saat ini program ini masih dapat terlaksana dengan 

masyarakat sekitar yang terdekat sudah mengetahui program tersebut.  

Program yang tidak dapat dilaksanakan kembali yaitu pelayanan 

pengelolaan sampah karena banyak memiliki kendala untuk melanjutkan 

dengan jarak tempuh yang jauh dari TPS ke TPA , sulitnya lahan untuk 

TPS permanen di Desa Ciburial dikarenakan padatnya penduduk, biaya 

oprasional yang tidak sebanding dengan pendapatan, kurangnya kesadaran 

masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar, fasilitas 

pengelolaan sampah yang kurang maksimal.  
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Sosialisasi dari BUMDes mengenai program BUMDes ini kurang , 

dkarenakan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui apa itu 

BUMDes dan program BUMDes. Berdasarkan observasi dan wawancara 

awal masyarakat tidak mengetahui bahwa pelayanan yang mereka rasakan 

merupakan salah satu program dari BUMDes seperti air mereka hanya 

mengetahui itu dari pihak desa. Sedangkan pada BUMDes ini seharusnya 

banyak melibatkan masyarakat dan merupakan salah satu cara untuk 

mengali potensi baik dari potensi desa maupun sumber daya manusia nya. 

Seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) Pasal 3 yaitu seluruh tujuannya mencakup masyarakat.  

Menurut Charles O. Jones (1996: 295) untuk penerapan dari 

implementasi program yaitu adanya ketentuan rutin dari pelayanan, 

pembayaran atau lainnya yang di sesuaikan dengan tujuan atau 

perlengkapan program. Dalam penerapan implementasi program BUMDes 

Mitra Sejahtera ini memiliki kejelasan dari adanya prosedur kerja dan juga 

program kerja dan memiliki jadwal kegiatan seperti pada setiap pelayanan 

seperti air, dan PPOB yang masing-masing memiliki jadwal pelayanan.  

Beberapa hal yang ditemui dalam observasi awal tersebut di atas 

mengindikasikan bahwa Badan Usaha Milik Desa dapat terlaksana 

program apabila semua sesuai dengan perencanaan dan bagaimana 

program seharusnya dilaksanakan sehingga BUMDes berjalan dengan 

semestinya apalagi dengan potensi Desa Ciburial yang  sangat baik. Pada 
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dasarnya BUMDes Mitra Sejahtera Ciburial ini menjadi contoh untuk 

BUMDesa lainnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian  dengan judul. “ Implementasi Program Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten 

Bandung ( Studi pada Program Pengembangan BUMDes Mitra 

Sejahtera) “ 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa 

identifikasi masalah yang terjadi dalam Implementasi Program Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan 

Kabupaten Bandung (Studi pada Program Pengembangan BUMDes Mitra 

Sejahtera) :  

1. Program yang kurang matang dalam perencanaan . 

2. Banyak program yang tidak terlaksana. 

3. Kurangnya sosialisasi dari BUMDes dan masyarakat yang kurang 

memahami BUMDes dengan Program BUMDes.  

C. Batasan Masalah  

Untuk memudahkan peneliti, maka peneliti memfokuskan masalah 

dalam Implementasi Pgrogram Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 

Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung (Studi pada 

Program Pengembangan BUMDes Mitra Sejahtera) sebagai berikut :  

1. Program yang kurang matang dalam perencanaan . 

2. Banyak program yang tidak terlaksana. 
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3. Kurangnya sumberdaya dalam pengelolaan program BUMDes. 

4. Kurangnya pemanfaatan program dalam potensi yang terdapat di desa 

Ciburial.  

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas yang telah di 

paparkan maka sebagai rumusan masalah yang akan di kaji adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung (Studi 

pada Program Pengembangan BUMDes Mitra Sejahtera)?  

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan 

Kabupaten Bandung (Studi pada Program Pengembangan BUMDes 

Mitra Sejahtera)?  

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ini mempunyai tujuan 

yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui:  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten 

Bandung (Studi pada Program Pengembangan BUMDes Mitra 

Sejahtera). 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi 

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciburial 
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Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung (Studi pada Program 

Pengembangan BUMDes Mitra Sejahtera). 

F. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis sebagai 

berikut :  

1. Manfaat Secara Teoretis  

a. Bagi penulis, pada prinsipnya untuk mengembangkan teori-teori 

akademis dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dari segi 

efek keilmuan dan secara akademis dalam pengembangan ilmu 

administrasi publik khususnya.  

b. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan ilmu yang 

terkait dalam masalah tersebut. Artinya setiap hasil yang 

didapatkan dari penelitian ini bisa kita kembangkan menjadi suatu 

ilmu yang terkonsep dan nantinya dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan untuk pengembangan penelitian.  

2. Manfaat Secara Praktis  

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan 

guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka Implementasi 

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciburial 

Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung (Studi pada Program 

Pengembangan BUMDes Mitra sejahtera) sehingga pengelolan 

BUMDes dapat terlaksana sesuai rencana tidak hanya status 

sebagai program.  
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b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

masukan kepada masyarakat mengenai BUMDes Mitra Sejahtera 

di Desa Ciburial dan diharapkan dapat kembali menjalankan 

program yang saat ini hanya menjadi status dan menambah 

sumberdaya juga memanfaatkan poensi dengan adanya program.  

G. Kerangka Berpikir  

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha 

desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang 

ada di desa tersebut. BUMDes ini menjadi salah satu program yang 

difokuskan oleh kementrian desa (kemendes) untuk menjadikan Desa 

mandiri dengan berdirinya program BUMDes. BUMDes didirikan dan 

dikelola oleh masyarakat dan juga pengelola BUMDes yang telah ditunjuk 

dan dimusyawarahkan oleh Desa diluar pegawai Desa. BUMDes ini 

menjadi permasalahan dikarenakan masih banyaknya para desa yang 

diharuskan mendirikan BUMDes namun belum mengerti apa itu BUMDes 

dan bagaimana pengelolaanya sehinga menjadikan kemandirian Desa yang 

semula menjadi tujuan pemerintah terhambat. Namun, BUMDes Ciburial 

ini termasuk BUMdes yang pengelolaanya cukup mengerti bagaimana 

BUMDes sehingga menjadi tonggak pembelajaran bagi BUMDes lain bai 

dari dalam kota maupun luar kota dan luar provinsi. BUMDes Mitra 

Sejahtera ini meskipun sudah berjalan lama dan memiliki program 

unggulan akan tetapi banyak program yang tidak dapat memanfaatkan 
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potensi desa, sumberaya, dan banyaknya program yang tidak terlaksana 

begitu saja.  

Gunur Setiawan (2004:39) berpendapat, implementasi adalah 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara 

tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan 

pelaksana, birokrasi yang efektif.  

Charles O. Jones (1996: 294) pengertian program adalah cara yang 

disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang 

dapat membantu seseorang untuk menidentifikasi suatu aktivitas sebagai 

berikut: 

a. Program cenderung membutuhkan staff,misalnya untuk 

melaksanakan atau sebagai pelaku program.  

b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang 

biasanya juga diidentifikasikan melalui anggaran.  

c. Program memiliki identitas sediri, yang bisa berjalan secara efektif 

dapat diakui oleh publik.  

Implementasi program menurut Charles O.Jones (1996:296) ada 

tiga pilar  yang mendukung keberhasilan untuk mengoprasikan sebuah 

program, yaitu:  

1. Organisasi : pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-

unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.  

a. Memiliki struktur organisasi 

b. Adanya sumberdaya manusia yang berkualitas  
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c. Perlengkapan atau alat-alat kerja. 

2. Interpretasi : menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) 

menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta 

dilaksanakan.  

a. Sesuai dengan peraturan 

b. Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan  

c. Sesuai dengan petunjuk teknis. 

3. Penerapan : ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya 

yang disesuaikan degan tujuan atau perlengkapan program. 

a. Prosedur kerja yang jelas  

b. Program kerja  

c. Jadwal kegiatan  
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN  BADAN USAHA 

MILIK DESA (BUMDes) 

USAHA MILIK DESA (BUMDes) 

 

Charles O. Jones  (1996:296) Implementasi adalah suatu kegiatan yang 

dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program terdapat tiga pilar, yaitu: 

1. Organisasi: pembentukan atau penataan ulang kembali sumberdaya, unit-unit 

serta metode untuk menjadikan program berjalan.  

a. Memiliki struktur organisasi  

b. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas 

c. Perlengkapanatau alat-alat kerja 

2. Interpretasi: Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi 

rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. 

a. Sesuai dengan peraturan 

b. Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan 

c. Sesuai dengan petunjuk teknis  

3. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang 

disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.   

a. Prosedur kerja yang jelas 

b. Program kerja 

c. Jadwal kegiatan  


