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Sejak Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diundangkan, terjadi

kontroversi mengenai persoalan pengembangan Badan Usaha Desa (BUMDes) yang merupakan

amanah dari UU tersebut. Masalahnya adalah, apakah bentuk badan hukum yang pas untuk

BUMDes ini mengingat badan hukum privat yang diakui negara untuk urusan bisnis hanyalah

Perseroan dan Koperasi.

Kalau dirunut ke tingkat suprastrukturnya, konsep BUMDes itu memang bukan rezim kapitalis

atau rezim demokrasi, tapi merupakan bentuk negara dagang (state merchatilism) dari rezim

estatis-komunis.

Masalahnya lagi, selama ini, di negara yang menganut sistem Komunis seperti China ataupun

Kuba sekalipun, tidak pernah menerapkan sampai ke tataran masif sampai ke tingkat desa.

Bahkan di Kuba dan China sendiri di tingkat desa diterapkan model koperasi sebagai

instrumennya. Betapa kadang tak dapat dihindarkan dari penyelewengan terhadap jatidiri

koperasi dan berubah menjadi koperasi palsu (quasi co-operative).

Kita pernah mempraktekkan model koperasi palsu tersebut di era Orde Baru. Dimana pemerintah

pada waktu itu konsepsikan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai primadona secara top-down

dengan banyak diberikan glontoran fasilitas demi untuk mendukung agenda nasional

swasembada pangan terutama beras. Dimana pada akhirnya proyek ini hanya berhasil bertahan

setahun pada tahun 1983-1984 karena pemerintah lupa bahwa keberhasilan koperasi itu harus

dijaga otonominya dan juga harus dikembangkan dalam sistem bisnis yang bersifat natural.

KUD yang seharusnya mampu menjadi kekuatan infrastruktur sosial guna mewujudkan sistem

ketahanan pangan dan bahkan kedaulatan pangan pada akhirnya rontok ketika situasi politik

mengalami perubahan di era reformasi dan KUD yang dituduh “hand mainden” pemerintah

dicabut seluruh fasilitasnya.



Permen

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT &T) telah

menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomer 4 Tahun 2015 yang berisi tentang Pendirian,

Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Masalahnya

adalah, dalam Permendes, PDT & T tersebut bisnis yang akan dikembangkan adalah hanya

dalam bentuk Perseroan (PT) dan mengacu pada UU Perseroan sebagai menimbangnya.

Sementara itu koperasi yang justru sesuai dengan filosofi gotong royong dan kultur masyarakat

di desa sama sekali diabaikan dan bahkan didiskriminasikan dengan tidak memasukkannya

sebagai pilihan badan hukum.

Sehingga menurut analisa saya, hal ini akan berakibat fatal karena desa akan segera masuk dalam

cengkeraman korporat kapitalis yang bertujuan untuk mengejar keuntungan semata-mata itu.

Masyarakat desa akan jatuh dalam cengkeraman para pemilik modal besar yang akan

berkongkalikong dengan elit desa untuk tujuan eksploitasi desa.

Begitu BUMDes dikelola dengan bentuk Persero maka semua asset desa bisa dikapitalisasikan

dan tunduk pada UU Persero yang berlaku prinsip satu saham satu suara (one share one vote)

alias siapa yang punya saham dominan dia akan menguasai atau mengendalikan keputusan. Hal

itu berbeda dengan konsep koperasi yang bagaimanapun tetap menjamin hak suara anggota

untuk mengambil keputusan dengan prinsip satu orang satu suara (one person one vote).

Walaupun diatur modal mayoritas tetap ada pada Pemerintah Desa, nasibnya akan tetap sama

seperti halnya BUMN kita yang 2/3 secara de fakto sudah dikendalikan oleh kepentingan

Kreditor saat ini. Pun, pengembangan BUMDes itu sebetulnya tidak bisa sama dengan BUMN di

tingkat pusat dan BUMD di tingkat Daerah karena dasar pendirian BUMN dan BUMD itu

dikembangkan bukan untuk mengoposisi sistem masif bisnis alamiah di masyarakat sampai ke

desa karena pemerintah demokratis harus jalankan sistem subsidiaritas.

BUMN dan BUMD (seharusnya) itu adalah untuk kerjakan pekerjaan-pekerjaan besar dari atas



yang tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat alias difungsikan sebagai agen pembangunan untuk

mendorong bisnis alamiah di masyarakat, bukan menggantikannya.

Masifikasi BUMDes dengan badan hukum persero akan mendorong korporatisasi di tingkat desa

dan membuat asset desa sepenuhnya jatuh di tangan Investor. Sebab begitu dikelola dengan

bentuk Persero maka semua asset desa bisa dikapitalisasikan dan tunduk pada UU Persero yang

berlaku prinsip satu saham satu suara alias siapa yang punya saham dominan akan menguasai.

Didekati Dengan Konsep Koperasi

Sebetulnya konsep BUMDes ini bisa didekati dengan konsep koperasi dengan melakukan revisi

atau pengaturan secara khusus melalui Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan menteri

(Permen) dalam masalah keanggotaan dan pengambilan kekuasaan tertinggi dengan

pengecualian terhadap UU Perkoperasian yang berlaku saat ini.

Kita memang tidak ingin ciptakan quasi koperasi karena keanggotaan koperasi tidak bisa

dipaksakan pada seluruh masyarakat desa dan kekuasaan tertinggi ada ditangan anggotanya dan

bukan ada di musyawarah desa. Tapi dengan dilakukan pengaturan secara khusus sebagai

pengecualian hal ini sangat dimungkinkan. Sementara itu untuk perihal lainya, ketika memilih

badan hukum koperasi harus tunduk pada UU Perkoperasian sepenuhnya.

Sedangkan dalam konsep teknis operasional bisnisnya, pendekatan pengembangan BUMDes itu

paling aman baiknya gunakan skema Penyertaan Modal Pemerintah ( PMN/D) dan tapi tidak

dominan. Semangatnya juga tetap BUMDes, fungsinya mengakselerasi bisnis di masyarakatdan

bukan mengoposisinya.
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