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IIINGKASAN
(abstract)

Dalarn era Otonorni pcrnerintah daerah harus mampu rnenggali sumber-

sunrber pendapatannya secara efbktif dan efisien. Salah satu surnber pendapatan

daerah adalah hasil perustrhaan daerah (BUMD) selain surnber lain seperti hasil

pajak daerah, hasil retrrbusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan"

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Peran BUMD sangat penting karena selain sebagai salah satu satu sumber

pendapatan daerah yang strategis .juga harus tnarnpu rnernberikart mrtltiplct.yer

q//bct terhadap dinarnika ekonorni masyarakat di daerah. Dalarn usaha kearalr

tersebut rnaka kinerja BUMD yang baik menjadi sangat penting.

Maka dalarn penelitian irri bertujuan untuk mengetahui kinerja_ BUMt)

selarna era otonomi, dalanr penlnnya rnernberikan multiplo.ycr e/lbe:t terhadap

clinarnika ekonorni masyarakat di daerah dan faktor apa yang bisa rnelnpengaruhi

kinerjanya.

Pendekatan yang cligunakan dalarn penelitian ini adalah pendekatan

Itualitatif-empiris rasional. Diar.vali dengan rnernpelajari dokurnen dan literatur

terkait dengan obyek yang diteliti, selain itu dilakukan wawancara tcrfokrn (fitctts

groltp discttsion) untuk nrcng,identillkasi itern-item apa saja yang rnenjadi ukuran

kinerja pada BUMD.

Responden atau in lirlrrran penelitian ini diartrbil dengan sisterrr

proporsional dengan representase kelornpok, yaitrr, Kelornpok pengelola atatr

rnanajernen, Kelompok rnasvarakat, te rdiri dari peke 11a, rnasvarakat sekitar

l el.'rnpok swasta, Pihak penrcrirrtah daerah, Pihak pcrbarrkan. 1,aitu ketua bagiarr

pengembangan investasi darr kredit usaha dan teraklrir pihak lernbaga pendidikatr

Hasil penelitian rttcnurr.jrrkkan bahwa kinerja tltJN{D di kabupaten jernber

dalatn era otonotni daerah lrclunr rnaksirnal terlihat dari rnasih kecilnya

:;urnbangan BUMD terhaclap I)AI), begitupun rnultiplayer efek yang diharapkan

dari BUMD urtuk rnerrgangkat tingkat pendepatan rnasyrakat, khusunya liing
bekerja hal ini terlihat dari rnasih rendahnya upah, barryak teltaga khusunya

terlaga harian dan lepas 1,ang nrendapatkan upah dibawah UMK.



Dalarn hal penycrepan tcnaga kerja BUMD cukup barrl,ak rnenrbarrtu

dalarn penyerapan tenaga kcr'1a rrnluk masyarakat Jernber, khusnl,a masyarakat

tlesa dan rniskin dengart tingkat pendidikan yang rendah darr kurang rnemiliki

skill. Meskipun dalarn pr()ses rekrtritmennya rnasih banyak yang bersilat tertutup

dan tradisional.

Kinerja BUMD se [)e r ti irri karcrra laktor gocldrvill pcrnerintah jerlber yang

tttasih belum rnenjadikan llt;\ll) sebagai clrientasi penting dalarr: penerirnaan

daerah, sebaliknya penge lolirtn atau rnanajernen BUlt'1D rrrasilr Lrarr),ak tercarnpLrr

dengan masalah budaya trrroktrsi dr kabupaten .lerlber'. Sclrirrgga clrrkungan tlaria

dari perbankan belutn tttaksinral dengan nrelilrat tingkat procluktifitas BUMD,

iluktrngan dana rnasih barrt'ak berasal dari dana hibah dan anggarirn dalam APBD.


