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MOTTO
ازةِ ۚ َو ه
ازة ً أ َ ْو لَ ْه ًىا ا ًْفَضُّىا إِلَ ْي َها َوت ََس ُكىكَ قَائِ ًوا ۚ قُ ْل َها ِع ْيََ ه
َّللاُ َخي ُْس
َ َّللاِ َخي ٌْس ِهيَ الله ْه ِى َو ِهيَ ال ِت ّ َج
َ َوإِذَا َزأ َ ْوا تِ َج
َالس ِاشقِيي
ه
Artinya: "Dan apabila mereka meliha perniagaan atau permainan, mereka bubar
untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah).
Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan
perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki.(Q.S Al-Jumu'ah Ayat 11)"
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ABSTRAK
Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan upaya peningkatan kondisi
pendapatan kearah yang lebih maju sesuai dengan kemampuan dan potensi yang di
miliki masyarakat itu sendiri. BUMDes dalam upaya mengembangkan ekonomi
masyarakat dilakukan melalui di buka beberapa unit usaha yang jug merupakan
sebuah kebutuhan mutlak masyarakat, yaitu pengelolaan pasar, pengelolaan unit
usaha produktif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Beberapa unit tersebut membuka
kesempatan masyarakat untuk mendapat pekerjaan baru. Dari Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa BUMDes Tegal Arum mampu meningkatkan kemampuan
masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimiliki dan BUMDes Tegal Arum
mampu mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di
desa.Sehingga kesejahteraan Lokal dari tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 terus
mengalami peningkatan, dan BUMDes mampu menggerakkan dan mobilisasikegiatan
ekonomimasyarakat yang lebih baik Ini artinya strategi pemerintah untuk
memperkecil angka kemiskinan masyarakat Desa berjalan sesuai dengan harapan.
Kata Kunci : Pengembangan Ekonomi Masyarakat, BUMDes
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Desa adalah unit dasar dari kehidupan pedesaan di Asia, disini desa
mengandung arti sebagai suatu “desa alamiah” atau dukuh tempat orang hidup
dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling
ketergantungan yang besar dibidang sosial dan ekonomi, tidak ada keharusan
untuk sama dengan unit administratif setempat dalam negara modern,
sungguhpun seringkali demikian halnya.1 Menurut Undang-Undang Desa (UU
Nomor 6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Desa juga berperan sebagai aktor peningkatan perekonomian
masyarakat, maka dari itu pemerintah pusat telah menganggarkan anggaran
melalui dana desa. Setiap desa berhak mendapatkan anggaran 1 miliyar dari
pemerintah pusat. dalam pengelolaan anggaran dana desa pemerintah pusat
telah mengeluarkan PP No. 60 tahun 2014 sebagai landasan dalam sistem
pengelolaannya. Melalui peraturan mentri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang
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Yujiro Hayami dan Masao Kikuchi, Dilema Ekonomi Desa,Edisi Pertama April 1987, Hal.11.
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prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 menyatakan bahwa penggunaan
dana desa di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan
di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam
pemberdayaan masyarakat yang di maksud adalah demi mewujudkan
peningkatan masyarakat maka dengan ini di setiap desa harus mendirikan
badan usaha milik desa (BUMDes).2
BUMDes didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.
Substansi UU ini menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan (demand
complience scenario) dalam konteks pembangunan di tingkat desa.3
Adapun tugas dan peran pemerintah selanjutnya adalah melakukan
sosialisasi kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau
pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi kesejahteraan
masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan
dipersiapkan

untuk

membangun

kehidupannya

sendiri.

Pemerintah

memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya
yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.
Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat
desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah
dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam
sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara

2
Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16
Tahun 2018
3
Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 213 Ayat (1)
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profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat
menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.4
Sebelum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lahir sesungguhnya
telah ada lembaga ekonomi sosial yang juga mumpuni. Namanya Koperasi,
sebuah sistem organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi, sosial dan
budaya yang juga punya kekuatan membangun kesejahteraan sosial menuju
Indonesia yang lebih makmur. Lalu, apa perbedaan Koperasi dengan
BUMDes?
Perbedaan pertama adalah pada prinsip pendiriannya. Koperasi berdiri
atas kumpulan individu yang sepakat membangun lembaga yang bergerak
dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan prinsip kerjasama,
kekeluargaan dan pembagian hasil yang adil. Kemudian sekumpulan individu
yang disebut sebagai anggota itu akan memilik pengurus yang terdiri dari
ketua, Sekretaris dan Bendahara untuk menjalankan kerja-kerja organisasi
kemudian menuju kesejahteraan hidup para anggota. Keanggotaan koperasi
pada prinsipnya terbuka dan sukarela dengan dasar-dasar aturan yang telah
disusun dalam AD/ART.
Sedangkan proses pendirian BUMDes berdasar UU No 6 Tahun 2014
yakni pasal 87, 88, 89 dan 90 menyebut, BUMDes adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan

4
I Kadek Darwita1 Dan Dewa Nyoman Redana2, Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam
Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula
Kabupaten Buleleng, Locus Majalah Ilmiah Fisip Vol 9 No. 1 – Pebruari 2018, Hal.1.
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secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna
mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat desa.5
Berbeda dengan koperasi yang bisa didirikan sekelompok individu,
BUMDes dibentuk oleh Pemerintahan desa untuk mendayagunakan seluruh
potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam
dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa. BUMDes meletakkan kekuasaan tertingi pada Musyawarah
Desa

sedangkan

Koperasi

meletakkan

keputusan

tertingginya

pada

anggota.Keuntungan yang dihasilkan BUMDes menjadi pendapatan bagi
PADes alias Pendapatan Asli Desa lalu dibagikan pada warga desa dalam
rupa-rupa program pembangunan untuk mendorong kesejahteraan warga desa.
Sedangkan keuntungan koperasi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) yang
dibagikan pada anggota berdasarkan partisipasi masing-masing anggota pada
pergerakan koperasi-nya.
Saat ini 80% desa di Kabupaten Tebo Telah membentuk Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes). Dari total 107 desa dari 12 kecamatan se-Kabupaten
Tebo, tinggal tersisa 25 desa yang belum membentuk BUMDes.6 Dari 80% ini
hanya 50% yang aktif dan hanya ada beberapa BUMDes yang berkembang,
Hal ini dikarenakan lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di desa.

5

Undang-undang nomor 6 tahun 2014
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tebo.
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5

Melihat fenomena yang terjadi saat ini banyaknya kegagalan beberapa
pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes serta kurang mampu untuk
mengembangkan potensi desa yang ada melalui Badan Usaha Milik desa.
Pemerintah Desa Tegal Arum bersama masyarakat melakukan pemetaan
kesejahteraan lokal secara partisipatif dengan menggunakan 16 indikator yang
dihasilkan melalui musyawarah desa dengan melibatkan seluruh komponen
masyarakat tanpa terkecuali. Indikator tersebut terdiri dari pendapatan,
pekerjaan, kepemilikan lahan, kepemilikan rumah, alat transportasi,
kesehatan, usaha, pendidikan, sanitasi rumah, kepemilikan aset berharga,
kepemilikan ternak, energi masak, tabungan, asupan gizi, difabel/cacat, dan
hutang. Indikator kesejahteraan sosial lokal tersebut digunakan untuk
mengukur tingkat kesejahteraan keluarga per/rumah tangga dengan jumlah
2039 KK.
Berdasarkan data kependudukan desa Tegal Arum pada tahun 2019,
dengan jumlah masyarakat desa sebanyak 6.971 jiwa dan 166 pelaku usaha.
Sebelum adanya BUMDes Tegal Arum, masyarakat desa belum banyak yang
menjadi pelaku usaha karena terkendala oleh modal dan lapangan pekerjaan
yang sempit membuat masyarakat desa hanya bekerja sebagai petani dan
buruh kasar, jelas ini menjadi masalah karena kurangnya lapangan pekerjaan
untuk masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
Pemerintah desa kemudian mengadakan sosialisasi kepada warga desa
tentang pendirian BUMDes dan tujuannya. Sebagian besar warga merespon

6

dengan antusias tentang pendirian BUMDes. Faktor kondisi perekonomian
warga yang sebagian rendah, membuat warga kemudian berinisiatif untuk
memanfaatkan potensi desa dan merealisasikan pendirian BUMDes dengan
harapan

mampu

mengatasi

kesulitan

perekonomian

yang

dihadapi

masyarakat.7
Adapun sumber modal awal BUMDes Tegal Arum berasal dari :

No.

Permodalan

Prosentase

1.

Pemerintah Desa

Rp161,000,000,00.

2.

Pemerintah Pusat

Rp50,000,000,00.

Total

Rp211,000,000,00.
Tabel1.1

Dana inilah yang akan dikembangkan dan diberdayakan oleh pengurus
BUMDes tegal arum untuk mengembangkan aset-aset yang dimiliki dan
menggali potensi sumber daya manusia yang berkualitas dari desa tersebut.
Pengembangan dari dana BUMDes tersebut adalah untuk membentuk
Unit-unit usaha yang tergolong pada Pelayanan jasa dan perdagangan.
Unit usaha yang telah disediakan oleh BUMDes Tegal Arum yaitu :

7

Hastono, Wawancara Dengan Pengurus Bumdes Tegal Arum.
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Tabel1.2
No.

Unit Usaha

Jenis usaha

1.

BUMDes Membantu

Pelayanan jasa

2.

Bri Link

Pelayanan jasa

3.

Photo Prewedding

Pelayanan jasa

4.

Pengelolaan Pasar

Perdagangan

5.

Shaun System

Pelayanan jasa

6.

Arena Motor Cross

Perdagangan

7.

Produk Unggulan Desa

Perdagangan

8.

Konveksi

Pelayanan Jasa

Unit-unit usaha ini adalah Hasil pengembangan dari dana BUMDes
yang telah di berikan oleh Pemerintah desa dan Pemerintah Pusat. Dengan
adanya Unit-unit usaha di atas tentunya akan memberikan lapangan pekerjaan
untuk masyarakat, ini merupakan langkah pemberdayaan yang dilakukan agar
masyarakat mempunyai penghasilan yang akan membantu meringankan
masalah perekonomiannya.
Salah satu unit usaha yang dapat membantu perekonomian masyarakat
Tegal Arum yaitu dari pengelolaan pasar. Desa Tegal Arum merupakan desa
yang dapat dikatakan maju dikecamatan Rimbo Bujan, Dengan adanya pasar

8

tradisional didesa tegal arum yang menjadi pusat kegiatan ekonomi
masyarakat. Ini merupakan peluang bagi BUMDes Tegal Arum untuk
membantu mengembangkan produk-produk usaha yang ada pada BUMDes
dan berguna untuk membantu perekonomian masyarakat.
Bapak Sukardi selaku ketua pasar desa tegal arum mengatakan:
“Pasar didesa tegal arum dibuka setiap hari Sabtu saja, usaha BUMDes yang
terdapat dipasar ini yaitu Lapak berjualan atau kios-kios dengan sistem
kontrak untuk satu tahun. Tarif lapak atau kios yang bersifat permanen
seharga Rp350.000,00. Untuk semi permanen seharga Rp300,000,00. Untuk
uang Retribusi satu minggu diambil dari pedagang sebesar Rp3000,00.
Semua Uang tersebut dimasukkan ke PAD. Jadi pengembangan yang
dilakukan dengan cara menampung usaha-usaha industri rumah tangga, dan
mempersilahkan masyarakat untuk menperjual belikan usaha-usaha yang
merka miliki sesuai ketentuan yang berlaku.8
Selain unit usaha diatas, ada juga Produk unggulan dari BUMDes
Tegal Arum seperti: Piring lidi sawit, sate dan bakso Jamur tiram, Dodol dan
Sirup buah naga. BUMDes Tegal Arum juga menyediakan unit usaha BRI
Link, untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi dan kebutuhan
yang lain, yang menjadi karyawannya adalah pemuda desa yang tidak lagi
sekolah, ini artinya bahwa BUMDes sudah memberikan lapangan pekerjaan
untuk masyarakat.9

8
9

Wawancara dengan Bapak Sukardi (Ketua Pasar Tegal Arum)
Wawancara dengan bapak Arif Ridiawan (Pengurus BUMDes)
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Dari penjabaran di atas menandakan bahwa BUMDes di desa Tegal
Arum mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada pada desa tersebut,
berbeda dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis menunjukkan
bahwa, ada beberapa desa di Kabupaten tebo yang tidak berkembang seperti
di desa Teluk Langkap, Puntikalo, Rambahan, Teluk Singkawang dan Teluk
Pandak. Ini terjadi karena Lemahnya Sumber Daya Manusia yang kurang
mampu menggali potensi-potensi Sumber daya yang ada di desa tersebut.
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menggali
lebih dalam lagi pembahasan penulis tentang proses pengembangan ekonomi
masyarakat melalui BUMDes serta menggali seberapa besar manfaat
pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes tersebut. Dengan
spesisikasi judul penelitian yaitu “Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tegal Arum
Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo”
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B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha
Milik Desa (Bumdes) Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang
Kabupaten Tebo?
2. Apa Manfaat Pengembangan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa
(Bumdes) Bagi Masyarakat Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang
Kabupaten Tebo?
3. Bagaimana Upaya-upaya yang akan di lakukan dalam Pengembangan
Pemberdayaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tegal
Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk Mengetahui Proses Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui
BUMDes di Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten
Tebo.
2. Untuk mengetahui manfaat Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui
BUMDes di Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten
Tebo.
D. Manfaat Penelitian
1. Untuk menambah cakrawala berfikir bagi penulis dan serta untuk
menambah keilmuan yang dipersembahkan kepada almamater, khususnya
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Universitas Islam. Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi pada umumnya.
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2. Sebagai referensi dan panduan mahasiswa-mahasiswa umumnya, dan
mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya.
3. Sebagai sumbangsi penulis terhadap para pencinta ilmu pengetahuan
umumnya dan dalam bidang ekonomi islam khususnya.
4. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu
(S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
E. Batasan Masalah
Mengigat keterbatasan data, waktu dan keterbatasan lainnya, maka
penulis membatasi masalah pada penelitian ini pada hal-hal yang berkenaan
dengan pengembangan ekonomi Masyarakat melalui BUMDes di Desa Tegal
Arum dengan spesifik penelitian pada usaha masyarakat tegal arum dan
ekonomi keluarga pada tahun 2016 s/d 2019.
F. Kerangka Teori
1.

Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Menurut Ife Pengembangan Ekonomi Masyarakat merupakan upaya
merelokasikan

aktivitas

ekonomi

dalam

masyarakat

agar

dapat

mendapatkan keuntungan bagi masyarakat dan untuk merevitalisasi
masyarakat serta untuk memperbaiki kualitas kehidupan.10
a) Strategi Pengembangan

10
M. Atshil M.A,Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di
Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
2017).Hal.46.

12

Pengembangan menurut J.S Badudu dalam kamus umum Bahasa
Indonesia (1994) adalah Cara atau hasil kerja mengembangkan,
mengembangkan berarti membuka, memajukan menjadikan jadi maju dan
bertambah baik. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan,
perubahan secara perlahan secara perlahan (evolusi) dan perubahan secara
bertahap. 11
Secara konsepsional strategi pengembangan dalam konteks industri
adalah upaya untuk melakukan analisis terhadap kondisi pasar kawasan
baik internal yang meliputi kelemahan dan kekuatan dan kondisi pasar
eksternal yaitu peluang dan ancaman yang akan dihadapi, kemudian
diambil alternatif untuk menentukan strategi yang harus dilakukan.
Analisis pasar internal merupakan suatu proses untuk menilai faktorfaktor keunggulan strategis perusahaan/ organisasi untuk menentukan
dimana letak kekuatan dan kelemahannya, sehingga penyusunan strategi
dapat dimanfaatkan secara efektif.
(PEL) merupakan salah satu instrument untuk mendorong percepatan
pembangunan daerah. Menurut Blakely dan Bladshaw (PEL) adalah
proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk
mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha sehingga mampu
menciptakan lapangan pekerjaan.

11
Moh. Khoirul Fikri, Srattegi Sebagai Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Kawentar Di Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, (Universitas Jember 2018), Hal.56.

13

Menurut Work Bank tujuan dari (PEL) adalah untuk membangun
kemampuan ekonomi daerah, memperbaiki masa depan ekonomi dan
kualitas hidup bagi semua orang. PEL juga mencakup banyak fungsi dari
pemerintah dan sektor swasta termasuk perencanaan lingkungan,
pengembangan

usaha,

penyediaan

infrastruktur,

pengembangan

perumahan dan keuangan. Mudrajad Kuncoro memberikan penekanan
utama pada “endogenous development Policiest”. Artinya PEL harus
mampu memanfaatkan potensi sumber daya manusia (SDM) lokal,
sumber daya institusional lokal dan sumber daya fisik lokal, sesuai
dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.12
Hakekat dari PEL pada jaringan kemitraan antara pemerintah daerah
dengan para stakeholder termasuk sektor swasta dalam mengelola
sumberdaya manusia maupun kelembagaan secara lebih baik untuk
mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah dan menciptakan
pekerjaan baru. Menurut Ambar T.S Kemitraan yang sesungguhnya
adalah memberikan peran seimbang antara pemerintah, swasta dan
masyarakat.
Tujuan dari PEL agar terwujud percepatan pembangunan ekonomi
antar wilayah (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan
negara) melalui jaringan kemitraan (pemerintah, dunia usha, masyarakat
lokal, dan organisasi kemasyarakatan) yang secara aktif berpartisipasi

12

David Merauje, Mengembangkan Ekonomi Lokal, cetakan pertama .Juni2017.Hal.43-45.
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untuk membangun sarana dan prasarana ekonomi. Dan menumbuh
kembangkan UMKM secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan
pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi angka
kemiskinan,

menciptakan

ketahanan

dan

kemandirian

ekonomi

masyarakat lokal, yang akan berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Product Domestic Regional Bruto (PDRB).13
2. Pengembangan Ekonimi Masyarakat
a) Langkah-langkah Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan
ekonomi masyarakat yaitu dengan jalan memberikan pelatihan sebagai
bekal untuk masyarakat memasuki dunia usaha. Adapun langkah-langkah
tersebut adalah :
1) Pelatihan

usaha,

melalui

pelatihan

masyarakat

diberikan

pemahaman terhadap konsep-konsep usaha dengan segala macam
seluk beluk yang ada didalamnya dengan tujuan meningkatkan
produkrifitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk serta
perbaikan manajemen untuk meningkatkan efesien usaha dengan
pengembangan jejaringan kemitraan.
2) Pemagangan, dalam bidang usaha deiartikan sebagai pengenalan
terhadap realitas usaha secara intens dan empiric.

13

Ibid
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3) Penyusunan proposal, sebagai acuan dan target perkembangan
usaha. Melalui penyusunan proposal dapat memungkinkan terjalin
kerjasama dengan berbagai lembaga perekonomian
4) Permodalan, yang merupakan salah satu faktor penting dalam
dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting. Untuk mendapatkan
permodalan yang stabil diperlukan kerjasama dengan pihak
lembaga keuangan yang disalurkan melalui kemitraan usaha
lainnya.
5) Jaringan bisnis, sebagai upaya konsistenitas, keberlanjutan usaha
yang akan dilaksanakan.14
b) Pengembangan Ekonomi kreatif dalam meingkatkan daya saing
daerah
Dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi kreatif daerah, maka
pemerintah pusat bersama-sama pemerintah daerah (Provinsi maupun
kabupaten/kota) perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama,
perlu mengidentifikasi dan menginventarisasi usaha-usaha dan jenis
produk ekonomi kreatif yang ada dan berkembang di wilayah provinsi
dan kabupaten/kota. Kedua, mengkaji ulang, menata kembali, dan
mencabut regulasi/kebijakan yang menghambat peningkatan daya saing
daerah melalui produk-produk hasil ekonomi kreatif, khususnya dalam
hal penyediaan bahan baku, impor, dan ekspor.Ketiga, melakukan
pengembangan kapasitas (capacity building) khususnya bagi para
14

M. Atshil M.A, Op.cit.Hal.50.
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pemangku kepentingan (stakeholders) ekonomi kreatif dari berbagai jenis
komoditas perdagangan yang dihasilkan melalui pe mikiran ide kreatif.
Keempat, mendorong dan memfasilitasi pemberian kredit untuk
pengembangan usaha di bidang ekonomi kreatif melalui skema
pendanaan

bergulir

yang

murah,

mudah,

dan

aman.

Kelima,

mempromosikan dan memfasilitasi pemasaran produk-produk ekonomi
kreatif di daerahnya melalui kerjasama daerah dan/atau optimalisasi
jaringan usaha di daerah, serta mendorong para pelaku ekonomi kreatif
untuk mendaftarkan produk kreatifnya agar mendapatkan paten atau hak
kekayaan intelektual (HKI), sehingga dapat memberikan nilai tambah.15
Ada 16 subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan, Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas
Perpres No. 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif Telah
mengklasifikasi ulang subsector ekonomi kreatif dari 15 subsektor
menjadi 16 subsektor yaitu:
1) Industri Periklanan, yaitu: suatu kegiatan kreatif yang berkaitan
jasa periklanan.
2) Industri Arsitektur, yaitu: Jasa konsultasi arsitek yang mencakup
usaha

seperti:

desain

bangunan,

pengawasan

kontruksi

perencanaan kota.

15

Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D.,APU(ed), Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di
Indonesia, Cetakan kedua, April 2018.Hal.4.
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3) Industri Barang Seni, yaitu: kegiatan yang berkaitan dengan
perdagangan barang-barang seni asli (orisinil), unik dan langka.
4) Industri Kerajinan, yaitu: industri yang menghasilkan produkproduk,

baik

secara

keseluruhan

dengan

tangan

atau

menggunakan peralatan biasa, peralatan mekanis.
5) Industri desain, yaitu: dalam kaitannya dengan ekonomi kreatif,
akan dikembangkang dalam tiga kelompok disiplin ilmu desain,
yaitu: a) desain industi, b) desain grafis, c) desain interior.
6) Industri fashion yaitu: kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi
desain pakaian, dan desain aksesoris mode lainnya.
7) Industri film, video dan fotografi yaitu: kegiatan yang terkait
dengan kreasi, produksi video, film, dan jasa fotografi serta
distribusi rekaman video.
8) Industri Permainan Interaktif yaitu: Kegiatan kreatif yang
berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi permainan
computer dan video.
9) Industri Musik yaitu: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan
kreasi/komposisi, pertunjukan musik, reproduksi dan distribusi
dari rekaman suara.
10) Industri seni pertunjukan, kegiatan ini berhubungan dengan seni
drama, teater, dan tari.
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11) Industri Penerbitan dan Percetakan, meliputi kegiatan kretif yang
terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal,
koran dan majalah.
12) Industri layanan computer dan piranti lunak yang meliputi
kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pengembangan teknologi
informasi.
13) Industri televise dan Radio, yang berkaitan dengan usaha kreasi,
produksi dan pengemasan, penyiaran dan transmisi televise dan
radio.
14) Industri Riset dan pengembangan. Industri kreatif pada riset dan
pengembangan meliputi kegiatan kreatif yang terkait dengan
usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu pengetahuan
dan teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan untuk
perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material
baru, alat baru, metode baru dan teknologi baru yang dapat
memenuhi kebutuhan pasar.
15) Industri Kuliner khas Indonesia.
16) Aplikasi dan game develoveryang meliputi kegiatan kreatif yang
terkait dengan digitalisasi pada pengembangan aplikasi atau
game.16
c) Pemberdayaan Masyarakat

16

Ibid.Hal.33-34.
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Pemberdayaan

masyarakat

sebagai

terjemah

dari

kata

“empowerment” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di
Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” sejak
digulirkannya Program Inpres No.5/1993 yang kemudian lebih dikenal
sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Pemberdayaan adalah sebagai
upaya untuk memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat
dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak
mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan
keterbelakangan.17
Menurut Nakley dan Marsden pemberdayaan mengandung dua
kecenderungan.

Pertama,

kecenderungan

primer

merupakan

prosespemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau
mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada
masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya
(survival of the fittesi). Proses ini dapat dilengkapi dengan membangun
aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka
melalui organisasi. Kedua, kecenderungan sekunder, menekankan pada
proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu
mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang
menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dapat dijelaskan

17

Rimas Martiarini, Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa
Ketenger Baturraden, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2017), Hal.19.
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pemberdayaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk merubah suatu
masyarakat untuk menjadi lebih baik dan lebih berdaya dalam bidang
ekonomi, politik, dan bersosialisasi terhadap masyarakat dengan baik, dan
mampu merubah pemikiran mereka dari keterpurukan untuk menuju hal
yang lebih baik dan dapat maju untuk menuju ke proses berdaya.18
d) Pengeleloaan Sumber Daya
Buku yang ditulis oleh Prof. Meadows dan istrinya ini tentang
perkiraan bagaimana keadaan sumber daya alam pada masa-masa yang
akan datang.
Dua kesimpulan pokok dari penelitian menyebutkan bahwa :
1) Apabila penduduk akan terus berkembang seperti sekarang,
dengan pertumbuhan ekonomi yang seperti sekarang juga, maka
pada tahun 2000 nanti diperkirakan sumber daya alam akan
mengalami kepunahan. Manusia sulit untuk mencari sumber alam.
2) Apabila pertumbuhan ekonomi masih juga seperti sekarang, maka
pada tahun 2000 akan terjadi pencemaran serius yang disebabkan
oleh pabrik-pabrik yang begitu banyaknya. Pada tahun itu akan
terjadi apa yang disebut “doomsday” (hari kiamat).19
e) Ekonomi Sumber Daya Manusia

18

Kurniawan Muhammad Nur, Instrumen Hukum Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Badan
Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran), (Skripsi :
Universitas Lampung Bandar Lampung 2018). Hal.35-36.
19
Bambang Tri Cahyono, Pengelolaan Sumber Daya, Cetakan Pertama 1983. Hal.1.
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Ekonomi Sumber

Daya Manusia (Human Resources Economic)

adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan
dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan
pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi sumber daya manusia
merupakan penerapan teori ekonomi pada analisis sumber daya manusia.
Teori klasik Adam Smith (1729-1790) menganggap bahwa
manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran
bangsa-bangsa. Alasannya, Alam (tanah) tidak ada artinya kalua tidak ada
sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat
bagi kehidupan.
Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif
adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh,
akumulasi modal (fisik) baru dimulai dibutuhkan untuk menjaga agar
ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang
efektif merupakan syarat perlu (Necessary condition) bagi pertumbuhan
ekonomi.
Sesudah Adam Smith, Thomas Robert Malthus (1766-1834) di dalam
bukunya

yang

dikenal

paling

luas

adalah

Principles

of

Population.Meskipun Malthus termasuk salah satu seorang pengikut
Adam Smith, Tidak semua pemikirannya sejalan dengan Adam Smith. Di
satu pihak Smit optimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan selalu
meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerjadan spesialisasi.
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Sebaliknya Malthus justru pesimis dengan tentang masa depan umat
manusia.
Malthus pesimis disebabkan kenyataan bahwa tanah sebagai salah
satu factor produksi utama tetap jumlahnya. Meskipun pemakaian tanah
untuk produksi tidak akan seberapa. Dalam banyak hal justru jumlah
tanah untuk pertanian berkurang karenasebagian digunakan untuk
membangun perumahan, pabrik-pabrik dan bangunan lain serta
pembuatan jalan. Menurut Malthus manusia berkembang jauh lebih cepat
dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi
kebutuhan manusia.20
3. BUMDes
a) Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Berdasarkan pasal 213 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UUPD), yang dimaksud
dengan Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang
dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya
memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang
dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.21
Berbicara tentang BUMDes , kontribusi Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) telah dapat mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat.
20

Mulyadi S., Ekonomi Sumber Daya Manusia, cetakan ke-7, januari2017.Hal.1-6.
Herlina, Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi
Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri
Hilir).UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 2012, Hal.52.
21
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BUMDes merupakan badan yang memiliki wewenang sabagai penggerak
ekonomi masyarakat melalui unit-unit usaha yang dikelola bersama
masyarakat. Melalui upaya tersebut, kehidupan masyarakat mengalami
peningkatan dalam usaha perdagangan.
Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai', al-tijarah
dan al-mubadalah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Fathir ayat
29.
ُىز
َ ازة ً لَ ْي تَب
َ يَ ْسجُىىَ تِ َج
Artinya :“Mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak
akan rugi"
Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti
menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.
Menurut istilah (terminology) yang dimaksud dengan jual beli adalah
suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara
suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda
dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan
yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati.22
Jual beli (Perdagangan) sebagai sarana tolong menolong antara sesama
umat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an Surah AlBaqarah Ayat 198.
22

Al-Qur’an surah al-Fathir ayat 29.
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ۚ ْس َعلَ ْي ُك ْن ُجٌَا ٌح أَ ْى ت َ ْبتَغُىا فَض ًًْل ِه ْي َزبِّ ُك ْن
َ لَي
Artinya :"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu”
Ayat ini juga mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya
perjalanan usaha dalam kerangka mendapatkan anugerah Allah. Dalam
kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya
manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas operasionalnya
mendapatkan pengakuan dari syara‟.23
BUMDes memberikan bimbingan, memberi jalan agar mendapatkan
penghasilan dan menuntun orang lain agar selalu menjaga kepercayaan
(Amanah) Sebagaimana yang diterangkan Dari Mu‟adz bin Jabal
radhiyallahu „anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam
bersabda:
إى أطيب الكسب كسب التجاز الري إذا حدثىا لن يكربىا و إذا ائتوٌىا لن يخىًىا و إذا وعدوا لن يخلفىا و إذا اشتسوا لن

يرهىا و إذا باعىا لن يطسوا و إذا كاى عليهن لن يوطلىا و إذا كاى لهن لن يعسسوا
Artinya : “Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan
para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi
amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila
membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam
menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan

23

Al-Qur‟an Surah Al-Baqarah Ayat 198.
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apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan.”
(Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu‟abul Iman, Bab Hifzhu AlLisan IV/221).24
Hadist di atas menjelaskan bahwa manusia adalah subjek dari segala
aspek kehidupannya, untuk itu jagalah lisan dan kepercayaan orang lain.
Rasulullah juga mengajurkan kita berbuat sesuatu yang memberi manfaat
untuk

meningkatkan

kualitas

kehidupan

sebagai

suatu

upaya

melaksanakan perintah Agama. Rasulullah saw bersabda:
َو َه ْي َكاىَ فِي َحا َج ِت أ َ ِخ ْي َِ َكاىَ هللاُ فِي َحا َجتِ َِ َو َه ْي فَ َس َج َع ْي ُه ْس ِل ٍن ُك ْسبَتً فَ َس َج هللاُ َع ٌَُْ ُك ْسبَتً ِه ْي
ست ََسٍُ هللاُ يَ ْى َم
ِ ُك َسبَا
َ ست ََس ُه ْس ِل ًوا
َ ث يَ ْى ِم ْال ِقيَا َه ِت َو َه ْي
ْال ِقيَا َه ِت
Artinya : “Barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan
saudaranya maka Allah akan memenuhi hajatnya, barang siapa yang
melepaskan kesulitan seorang muslim maka Allah akan melepaskan
kesulitannya pada hari kiamat, dan barang siapa yang menutupi aib
seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat ”
(HR Al-Bukhari no 2442dan Muslim no 2852).25
Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa
24

HR. Al-Baihaqi di dalam Syu‟abul Iman, Bab Hifzhu Al-Lisan IV/221).
HR Al-Bukhari no 2442dan Muslim no .2852

25
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yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya
untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.26 Berangkat dari
cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes,
maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan
“goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes.27
b) Pendirian BUMDes
Interpretasi sistem hokum terhadap peraturan perundang-undangan
tentang desa menghasilkan peta jalan pendirian BUMDes. Pendirian
BUMDes didasarkan prakarsa desa yang mempertimbangkan.
1) Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa.
2) Potensi usaha ekonomi desa.
3) Sumber daya alam di desa.
4) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes.
5) Penyertaan modal dari

pemerintah desa didalam

bentuk

pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola
sebagai bagian dari usaha BUMDes.
c) Aktivitas yang harus dilakukan dalam pendirian BUMDes antara lain
Mencakup:

26

Bestha Lady, Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tarahan Berkarya Desa
Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, (Universitas Lampung Bandar Lampung 2019),
Hal.25.
27
Vildashely Vereira, Pengelolaan Bumdes Tirta Mandiri Di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo
Kabupaten Klaten Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan
Tatacara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Unoversitas Islam Indonesia Yogyakarta
2018.Hal44.
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1) Mendesain struktur organisasi. BUMDes adalah organisasi,
sehingga dibutuhkan struktur organisasi yang menggambarkan
bidang pekerjaan yang harus tercakup di dalam organisasi serta
bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, pertanggung
jawaban) antara personil atau pengelola BUMDes.
2) Menyusun uraian tugas (job description). Penyusunan uraian
tugas untuk anggota pengelola BUMDes diperlukan agar
memperjelas peran setiap orang; menghindari duplikasi (tumpeng
tindih) yang memungkinkan setiap jabatan atau pekerjaan yang
terdapat dalam BUMDes diisi dengan orang-orang yang
kompeten di bidangnya sesuai tugas, tanggung jawab, dan
wewenang. Seta menentukan kompetensi yang dibutuhkan dari
orang yang di tempatkan pada jabatan tertentu.
3) Menetapkan

sistem

koordinasi.

Koordinasi

itu

aktivitas

menyatukan berbagai tujuan parsial ke dalam satu tujuan umum.
4) Menyusun bentuk dan aturan kerja sama dengan pihak ketiga.
Baik menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam, penting
diatur di dalam perjanjian kerja sama yang jelas dan saling
menguntungkan.
5) Menyusun pedoman kerja organisasi BUMdes.
6) Menyusun desain sistem informasi. Hal ini dijalankan supaya
keberadaannya sebagai lembaga ekonomi desamemperoleh
dukungan dari banyak pihak.

28

7) Menyusun rencana usaha (Business plan)
8) Menyusun sistem administrasi dan akuntasi
9) Melakukan proses rekrutmen. Untuk menetatpkan orang-orang
yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan dalam
forum musyawarah desa, berdasarkan kriteria atau persyaratan
tertentu yang ditetapkan. Kriteria itu bertujuan agar pemegang
jabatan BUMDes mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
10) Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan.
11) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan.28
d) Prinsip Pengelolaan BUMDes
Prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau di
uraikan agar bisa dipahami serta dipersepsikan dengan cara serupa
oleh pemerintah desa, anggota atau penyerta modal, BPD, Pemerintah
kabupaten, serta masyarakat.
Ada 6 prinsip dalam pengelolaan BUMDes, antara lain meliputi:
1) Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes
harus melaksanakan kerja sama yang baik demi pengembangan
dan kelangsungan hidup usahanya.
2) Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes
pun bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan
dan kontribusi yang bisa mendorong kemajuan usaha BUMDes.

28

David Wijaya,S.E.,MM, Badan Usaha Milik Desa, Cetakan 1, 2018.Hal.141
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3) Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes
harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan. Suku, dan
agama.
4) Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan
masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan
masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5) Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha BUMDes harus dapat
dipertanggung

jawabkan

secara

teknis

maupun

secara

administratif.
6) Berkelanjutan. Seluruh kegiatan usaha BUMDes harus dapat
dikembangkan serta dilestarikan oleh masyarakat desa dalam
wadah BUMDes.
Berkaitan dengan implementasi Alokasi dana desa (ADD), maka
proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan
akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan oleh adanya peenopang,
yakni dana anggaran desa yang semakin besar.29
e) Peranan BUMDes
Di dalam prasyarat pelaksanaan BUMDes secara eksplisit telah
disebutkan peranan dari BUMDes yaitu sebagai bisnis ekonomi dan
bisnis sosial. Peranan secara ekonomi tentu saja meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh
BUMDes serta kontribusinya terhadap kas desa atau PADes. Sedangkan
29

Ibid.Hal.137-138
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peranan secara sosial dapat tirlihat dari bagaimana nantinya keberadaan
BUMDes mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi
dan solidaritas yang telah terbina selama ini melalui kegiatan BUMDes
yang dikelola secara kolektif.
Peranan BUMDes ini juga tercantum di dalam UU Desa bahwa hasil
dari BUMDes dimanfaatkan selain untuk pengembangan usaha juga
dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa,
dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan
sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa. 30
f)

Tujuan Utama BUMDes
1) Meningkatkan perekonomian desa
2) Meningkatkan pendapatan asli desa
3) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
4) Meningkatkan pembangunan desa, pemberdayan Masyarakat
Desa, pemberian bantuan untuk Masyarakat Miskin melalui
hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan
melalui APBD.31

g) Kedudukan BUMDes
30
Ratna Azis Prasetyo, Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di
Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, (Jurnal : Universitas Airlangga), Volume Xi
No.1 Maret 2016.Hal.3.
31
Ade Eka Kurniawan, Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan
Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). (Jurnal : Universitas
Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang).Hal.4.
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Desa memiliki berbagai potensi baik itu kekayaan sumber daya alam,
adat istiadat masyarakat, dan sumber daya manusia yang harus dimobilisasi
oleh pemerintah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah
desa dapat mendirikan BUMDes dan harus dibangun dengan semangat
kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha dibidang
ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat
desa.32
Terdapat tiga tahapan pelembagaan BUMDes, antara lain sebagai
berikut.
1) Sosialisasi Tentang BUMDes.
2) Pelaksanaan Musyawarah Desa.
3) Penetapan Peraturan Desa Tentang Pendirian BUMDes.33
G. Tinjauan Pustaka
Beberapa Penelitian yang sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan
penelitian ini, antara lain :
Tabel1.3
Tinjauan Pustaka
No.

Penelitian

Judul

Metode Penelitian

Kesimpulan

Penelitian
1.

M. Atshil

Pengemban

pendekatan

Berdasarkan hasil

M.A

gan

kualitatif bersifat

penelitian disimpulkan

32

Uu No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
Op.cit.Hal.144.

33

32

(Fakultas

Ekonomi

deskriptif

Dakwah

Masyarakat

BUMDesa mampu

Dan Ilmu

Melalui

meningkatkan

Komunikasi

Badan

kemampuan masyarakat

/Universitas

Usaha Milik

dalam mengembangkan

Islam

Desa

usaha yang dimilikinya.

Negeri

(Bumdes)

Beberapa unit usaha

Raden Intan

Di

yang di didirikan

Lampung)

Hanura

BUMDes memberi

Kecamatan

peluang kepada

Teluk

masyarakat untuk

Pandan

memperoleh pekerjaan

Kabupaten

baru, serta membantu

Pesawaran

masyarakat

Desa

bahwa adanya

memobilisasi potensi
yang dimilikinya.34
2.

Vildashely

Pengelolaan

penelitian ini

Berdasarkan hasil

Vereira

BUMDes

adalah yurisid-

penelitian dan

(Fakultas

Tirta

empiris

pembahasan mengenai

Hukum/Uni

Mandiri Di

34

M. Atshil M.A, Op.cit.

pelaksanaan dan

33

versitas

Desa

penerapan Perda

Islam

Ponggok

Kabupaten Klaten No

Indonesia

Kecamatan

21 Tahun 2013 Tentang

Yogyakarta) Polanharjo

Pedoman dan

Kabupaten

Tatacara Pembentukan

Klaten

dan penggelolaan

Menurut

BUMDes dalam

Peraturan

pembentukan dan

Daerah
penggelolaan BUMDes
Kabupaten
Tirta Mandiri penulis
Klaten No
memberikan
21 Tahun
kesimpulan beberapa
2013
Tentang

hal :

Pedoman

1. Pengelolaan

Dan

BUMDes Tirta Mandiri

Tatacara

Desa Ponggok,

Pembentuka

Kecamatan

n Dan

Polanharjo, telah sesuai

Pengelolaan

dengan Perda No 21

Badan

Tahun 2013.

Usaha Milik

Pengelolaannya

34

Desa

terpisah dari
Pemerintahan Desa dan
telah mendasarkan pada
AD dan
ART BUMDes Tirta
Mandiri.
2. Faktor pendukung
dalam penerapan dan
pelaksanaan Perda No
21 Tahun
2013 Tentang Pedoman
dan Tatacara
Pembentukan dan
penggelolaan
BUMDes, dalam
pembentukan dan
pengelolaan BUMDes
Tirta Mandiri di
Desa Ponggok adalah :
a. Adanya dorongan
dari kepala Desa dan

35

pemerintahan desa
terkait
penerapan perundangundangan di Desa
Ponggok.
b. Besarnya tingkat
antusias warga dalam
hal pengelolaan
BUMDes
c. Adanya dukungan
dan apresiasi yang
diberikan oleh
pemerintah
kabupaten dan
pemerintah pusat
terhadap perkembangan
BUMDes
Tirta Mandiri.
3. Faktor penghambat
dalam penerapan dan
pelaksanaan Perda No

36

21 Tahun
2013 Tentang Pedoman
dan Tatacara
Pembentukan dan
penggelolaan
BUMDes, dalam
pembentukan dan
pengelolaan BUMDes
Tirta Mandiri di
Desa Ponggok adalah
ini adalah :
a. Kurangnya sosialisasi
atau pengenalan
undang-undang di Desa
Ponggok
b. Banyaknya warga
yang kurang memiliki
wawasan tentang
hukum.35

35

Vildashely Vereira, Op.cit.
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3.

Bestha

Strategi

Pendekatan

Strategi pengembangan

Lady

Pengemban

kualitatif dengan

BUMDes Tarahan

(Fakultas

gan Badan

tipe penelitian

Berkarya telah berjalan

Ilmu Sosial

Usaha Milik deskriptif.

Dan Ilmu

Desa

dengan cukup
baik dan telah memuat

Politik/Univ (Bumdes)
proses pengembangan
ersitas

Tarahan
organisasi yang

Lampung

Berkarya
dilakukan melalui

Bandar

Desa

Lampung

Tarahan
Kecamatan
Katibung
Kabupaten
Lampung
Selatan

tahapan identifikasi
masalah,
mengembangkan
strategi,
mengembangkan
aktivitas, dan
melakukan monitoring
dan evaluasi. Proses
identifikasi masalah
telah melibatkan pihak
internal yakni seluruh
pelaksana operasional
BUMDes

38

Tarahan Berkarya dan
pihak eksternal yakni
Pemerintah Desa
maupun Dinas
PMD Kabupaten
Lampung Selatan yang
ikut serta memberikan
saran-saran terkait
masalah yang dihadapi
BUMDes. Strategi dan
aktivitas yang
dilaksanakan oleh
BUMDes juga telah
sesuai dengan misi dan
tujuan BUMDes
Tarahan Berkarya.
Kegiatan monitoring
dan evaluasi dalam
proses pengembangan
BUMDes Tarahan
Berkarya telah berjalan

39

dengan baik karena
dilakukan dalam
periodik waktu
tertentu maupun secara
insidental yang
melibatkan berbagai
pihak atau elemen
yang ada di lembaga
internal desa hingga
stakeholders.36
4.

Ade Eka

Peranan

Penelitian yang

Berdasarkan hasil

Kurniawan

Badan

digunakan

penelitian peranan

(Fakultas

Usaha Milik diskriptif kualitatif

badan usaha milik desa

Ilmu Sosial

Desa

(BUMDes) dalam

Dan Ilmu

(Bumdes)

peningkatan pendapatan

Politik/Univ Dalam

asli desa sudah

ersitas

Peningkatan

dikatakan meningkat,

Maritim

Pendapatan

walaupun dari tahun ke

Raja Ali

Asli Desa

tahun ada mengalami

Haji)

(Desa

peningkatan dan

36

Bestha Lady, Op.cit.

40

Lanjut

penurunan. Ketua

Kecamatan

BUMDes Kecamatan

Singkep

Singkep Pesisir

Pesisir

Kabupaten Lingga

Kabupaten

mengatakan sendiri

Lingga

bahwa jika badan usaha

Tahun

tersebut sudah berjalan

2015)

maka masyarakat yang
berhak menanggapi
bagaimana baik dan
tidaknnya sebab
masyarakat langsung
yang memanfaatkan
hasil dari usaha desa
tersebut.37

5.

Ratna Azis

Peranan

Penelitian ini

Di Desa Pejambon,

Prasetyo

Bumdes

merupakan

sebagai salah satu

(Departeme

Dalam

penelitian analisis

penyelenggara

n Sosiologi

Pembangun

kualitatif

BUMDes terbaik di

FISIP

an Dan

Kabupaten Bojonegoro,

Universitas

Pemberdaya

diakui telah

37

Ade Eka Kurniawan, Op.cit.

41

Airlangga)

an

menerapkan mekanisme

Masyarakat

gotongroyong yang

Di Desa

dilakukan oleh aparat

Pejambon

desa dengan masyarakat

Kecamatan

yang menjadikan

Sumberrejo

BUMDes di Desa ini

Kabupaten

masih tetap survive

Bojonegoro.

hingga sekarang. Akan
tetapi, eksistensi
BUMDes selama ini
pun masih bersifat
fluktuatif atau
kondisinya tidak stabil
dikarenakan berbagai
macam kendala.
Sementara ditinjau dari
segi pemanfaatan dan
kontribusi dalam
pembangunan desa hal
ini sudah nampak dari
berbagai jenis program
bantuan ke masyarakat

42

serta hasil
pembangunan secara
fisik.
Pola pemanfaatan dana
BUMDes di Desa
Pejambon selama ini
digerakkan untuk jasa
persewaan peralatan.
Dengan menggunakan
dana BUMDes untuk
kegiatan persewaan
dinilai lebih produktif
dalam mengakumulasi
modal jika
dibandingkan dengan
penggunaan yang
bersifat simpan pinjam,
karena menurut
pengalaman jasa
simpan pinjam
memiliki
kecenderungan akan

43

sulit ditagih kembali di
beberapa masyarakat38

Tabel diatas menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Terdapat beberapa perbedaan penelitian
terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada subjek
penelitiannya. Penelitian pada saat ini sebagai subjeknya adalah masyarakat di
kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.
H. Kerangka Pemikiran
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan
republik indonesia.
Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari
desa, oleh desa, dan untuk desa. Pengembangan BUMDes perlu dilakukan agar
BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Tujuan dan
38

Ratna Azis Prasetyo, Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di
Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
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sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan
profesional.
Desa Tegal Arum merupakan desa yang telah mendirikan BUMDes dengan
usaha- usaha yang bergerak di dalamnya seperti Usaha Konveksi, Photo Studio
kemudian ada usaha „BUMDes Membantu‟. Semua itu bertujuan agar dapat
meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga melalui pengembangan usaha ekonomi
masyarakat desa.
Melalui penawaran sumberdaya lokal ini yang bertujuan untuk mencari
keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanaan sosial yang
berpihak pada kepentingan

masyarakat.
Desa TegaL Arum

BUMDes Tegal

Pengelolaan

Arum

sumber daya

Pengembangan
BUMDes Tegal arum

Perekonomian Masyarakat

45

46

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Berdasarkan judul yang ingin diteliti oleh penulis maka penelitian ini
merupakan penelitian sosial, karena mengkaji tentang Pengembangan
Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Tegal
Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, maka pendekatan
penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut
Soerjono Soekanto penelitan deskriptif adalah penelitian yang bermaksud
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau
gejala-gejala lainnya.39dengan melakukan penelitian dengan mnggunakan
instrument pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan
dokumentasi.
B. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk
menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data
yang dipakai untuk suatu keperluan.40 Penelitian ini bersifat kualitatif oleh

39

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi : Fakultas Syariah 2012),Hal.42.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,
Jakarta:2013,Hal.161.
40

Ineka

Cipta,
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karena itu data yang digunakan adalah data kualitatif yang dibagi dalam dua
jenis yaitu data primer dan data sekunder.
2. Sumber Data
Sumber data Primer yang langsung memberikan data kepada
pengumpul data.41 Data primer yang penulis ambil pada penelitian ini adalah
berupa data wawancara mengenai Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Melalui Badan Usaha Milik Desa BUMDes Tegal Arum Kecamatan Rimbo
Bujang Kabupaten Tebo.
Data Sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.42
Data sekunder yang penulis ambil pada penelitian ini berupa data struktur
BUMDes dan data pengurus pada BUMDes Tegal Arum Kecamatan Rimbo
Bujang Kabupaten Tebo.
C. OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN
1. Objek Penelitian
Penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan objek penelitian mengkaji
pada Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.
2. Subjek Penelitian

41

Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.Hal.225
Ibid

42
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Subjek penelitian ini adalah pengurus/pengelola BUMDes Tegal Arum
dan Kepala Desa Tegal Arum.

D. Penentuan Informan dan Responden
1. Informan
Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar
tahu dan menguasai masalah, serta terlibat lansung dengan masalah penelitian.
Dengan mengunakan metode penelitian kualitatif, maka penelitian ini sangat
erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini dijaring
sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari
informan adalah untuk menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan
teori yang dibangun.
Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pengurus/pengelola
BUMDes Tegal Arum dan Kepala Desa Tegal Arum.
2. Responden
Responden adalah orang yang anda mintai jawaban/tanggapan atas
pertanyaan yang anda ajukan. Dalam penelitian ini respondennya adalah
Masyarakat Tegal Arum dan Tokoh Masyarakat Tegal Arum.
E. Instrument Pengumpulan Data
Untuk menjawab permasalahan penelitian yang tepat dan akurat, maka
instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi
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Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti
mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data
tidak akan diperoleh dibelakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, ke
tetangga, ke organisasi, ke komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa
gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi
antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu
orgnisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi.43
2. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung
maupun tidak langsung secara bertatap muka dengan sumber data.
Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak
dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Ini disebabkan oleh karena
peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Tidak semua data dapat
diperoleh dengan observasi. Oleh karena itu peneliti harus mengajukan
pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap
persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa,
fakta atau realita. Dengan mengajukan pertanyaan peneliti masuk dalam alam
berpikir orang lain, mendapatkan apa sssang ada dalam pikiran mereka dan
mengerti apa yang mereka pikirkan. Karena persepsi, perasaan, pikiran orang

43

Hal.116.

J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya, Grasindo, Jakarta,
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sangat berarti, dapat dipahami dan dapat dieksplisitkan dan dianalisis secara
ilmiah.44
3. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan
penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.
Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti
untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan,
gambar atau karya-karya dari seseorang.45
F. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan pemahaman yang runtut, pembahasan dalam
penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka teori, tinjauan
pustaka, dan kerangka pemikiran.
BAB II METODE PENELITIAN
Bab ini akan memaparkan mengenai Metode Penelitian yang meliputi
Pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, Objek dan subjek penelitian,

44

Syanwani, Peran Transportasi Air Pada Perekonomian Masyarakat Desa Teluk Rendah Ilirkecamatan
Teboilir Kabupaten Tebo, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018, Hal.45.
45
Ibid
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penentuan informan dan responden, Teknik pengumpulan data dan sistematika
penulisan
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
Bab ini memaparkan tentang gambaran umum mengenai sejarah Desa Tegal
Arum, sejarah, sejarah BUMDes Tegal Arum,Visi dan Misi serta Struktur
Organisasi.
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Bab ini akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari Pengembangan
ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa serta manfaat yang
dirasakan oleh masyarakat desa terhadap BUMDes Tegal Arum.
BAB V PENUTUP
Dalam bab ini berisi hasil dari penelitian yang berwujud kesimpulan dan
saran.
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BAB III
GAMBARAN UMUM
A. Sejarah Desa Tegal Arum
Berawal dari program pemerintah yaitu program transmigrasi yang di
cadangkan oleh Persiden Suharto pada tahun 1977, banyak masyarakat yang
ingin mengadu nasib di tanah seberang ikut dalam program transmigrasi. Pada
Kamis Pon 24 Maret 1977 rombongan dari berbagai daerah naik bus menuju
kota semarang, setelah menginap semalam, esok harinya naik kereta api
bertolak menuju Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta. Dari Tanjung Priuk
rombongan transmigrasi kemudian di berangkatkan dengan menggunakan
Kapal Vande Bori menuju pelabuhan Teluk Bayur (Padang) dan singgah di
Pelabuhan Panjang, Teluk Keceng, Tanjung Karang. Setelah menginap di
Padang selama satu malam kemudian rombongan tranmigrasi di berangkatkan
kembali menggunakan bus menuju Rimbo Bujang. Setibanya di Rimbo
Bujang rombongan transmigrasi di tampung beberapa waktu untuk menunggu
jemputan yang menuju kea rah unit lima dan proses penjemputan
menggunakan mobil truk dan setibanya di unit lima pada Selasa Kliwon 5
April 1977 jam 3 sore.
Rombongan transmigrasi yang datang ke unit lima (5) berasal dari
beberapa daerah di Pulau Jawa seperti daerah Pati, Jepara, Tegal, Kebumen,
Klaten, Wonogiri, Solo, Yogja, Magelang, Salatiga, dan Purwodadi. Seiring
dengan berjalannya waktu dan setelah di tetapkannya Soehadi sebagai pejabat
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sementara kepala desa oleh tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu dan
kemudian para tokoh-tokoh masyarakat berkumpul untuk musawarah
membahas pemberian nama desa di unit lima. Setelah melaluai musyawarah
yang panjang dan banyak perdebatan-perdebatan pemberian nama yang cocok
maka di sepakati nama desa unit lima dengan nama Tegal Arum, “Tegal”
berarti hutan yang mana pada saat itu masih hutan belantara dan “Arum”
berarti wangi. Dengan nama tersebut di harapkan dapat menjadi sejarah untuk
anak cucu dari pelaku transmigrasi di Desa Tegal Arum.
Kemudian dengan berdirinya desa, pada tanggal 11 Mei 1981 diadakan
ulang tahun desa/sedekah bumi yang pertama dengan dimeriahkan
pertunjukan pagelaran wayang kulit bersama dalang Serda Purnawirawan
Suratman dengan lelakon babat alas wono marto.
Pada 16 Mei 1977 di Desa Tegal Arum yang pada waktu itu namanya
masih unit 5 dibuka sekolah dasar 175 oleh pemerintah agar masyarakat
mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian pada tahun 1997 Desa Tegal
Arum pernah mengalami paceklik karena jatah bahan pokok Dari pemerintah
habis dan tanaman pangan pada saat itu belum dapat tumbuh subur karena
tanahnya masih tandus, banyak tanaman-tanaman pangan mengalami gagal
panen.
Pada 1980 banyak peristiwa penting yang di alami Desa Tegal Arum,
yang pertama yaitu Adanya proyek dari PT PIR (perusahaan inti rakyat yang
dikelola oleh PTP 6. Pada saat itu guna membantu masyarakat untuk
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menambah pendapatannya melalui program perkebunan Karet. Yang kedua
berdirinya pasar desa yang dinamakan Pasar Sabtu. Kemudian yang terakhir
pada tahun 1980 satu-satu desa yang pertama di Rimbo Bujang yang
mengadakan upacara bendera peringatan hari ulang tahun RI yang di ikuti
oleh semua masyarakat.
Pada Tahun 1981 Terjadi sejarah penting bagi Masyarakat Desa Tegal
Arum Tentunya dimana terbentuknya nama sebuah desa unit 5 menjadi nama
Desa Tegal Arum Melalui musyawarah Para tokoh-tokoh masyarakat pada
saat itu.
Pada tahun 1983 juga terjadi peristiwa penting yatu pemilihan kepala
desa yang pertama melalui proses demokrasi masyarakatnya.
Pada tahun 1985 berdiri sebuah Sekolah Menengah Pertama di Desa
Tegal Arum yang bernama SMP Bakti dan berdirinya sebuah bangunan
masjid

megah bantuan dari pemerintah yang bernama Masjid pancasila.

Bangunan masjid tersebut di resmikan oleh Mentri Kesehatan Republik
Indonesia yaitu Suwarjono Surya Ningrat.
1. Letak Geografi Desa
Desa Tegal Arum terletak pada ketinggian + 75 mdpl. Kondisi
topografinya merupakan dataran rendah, dan terdiri dari 8 (delapan) dusun.
Delapan dusun tersebut terbagi dalam 53 RT. Jarak Desa Tegal Arum dengan
Ibu Kota Kabupaten + 30 KM, dan jarak dengan kecamatan Rimbo Bujang +
17 KM.
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Gambar 1.1
Peta Desa Tegal Arum

Sumber: Profil Desa Tegal Arum
a) Batas Desa
1) Utara : Kecamatan Tebo Ulu
2) Selatan : Desa Tirta Kencana
3) Barat

: Desa Purwoharjo

4) Timur : Desa Rantau Kembang
b) Peruntukan Lahan
Luas Wilayah Desa Tegal Arum adalah + 4000 Ha. Terdiri dari Tanah
Rawa 25 Ha, Tanah Kering (tegalan) 3750 Ha. Lahan di Desa Tegal Arum
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mayoritas diperuntukan atau dikelola sebagai lahan kering (tegalan) yang
peruntukkannya untuk Perkebunana karet dan sawit.
2. Kependudukan
Jumlah penduduk Desa Tegal Arum sampai dengan Tahun 2019
adalah 6971 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 3517 dan perempuan 3454
dengan jumlah kepala keluarga 2039.
Tabel1.4
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
NO.

DUSUN

JUMLAH PENDUDUK
L

P

TOTAL

KK

RT

1.

Margo sari

510

495

1005

278

6

2.

Purwo sari

192

233

425

127

4

3.

Tegal sari

287

253

540

146

4

4.

Mekar sari

493

502

995

304

7

5.

Rejo sari

636

608

1244

372

8

6.

Arum sari

565

520

1085

309

8

7.

Mulyo sari

353

368

721

216

8

8.

Wono sari

481

475

956

287

8

Jumlah total

3517

3454

6971

2039
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Sumber: Dokumen Perencanaan Apresiatif Desa Tegal Arum 2019
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a) Mata pencaharian
Sebagian besar masyarakat Desa Tegal Arum bekerja sebagai petani,
hal ini dapat terlihat pada tabel berikut:
Tabel1.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Profesi/Pekerjaan
Jenis pekerjaan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah jiwa

Petani

-

-

3476

Supir

-

-

7

Wira Swasta

-

-

166

PNS

-

-

32

Sumber: Profil Desa Tegal Arum 2016
b) Pendidikan
Kesadaran dan kemampuan masyarakat Desa Tegal Arum pada aspek
pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel1.6
Jumlah Pendidikan Kepala Keluarga
Pekerjaan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

S1 – S3

-

-

79

Diploma

-

-

15

SMA

-

-

356

SMP

-

-

572

58

SD

-

-

955

c) Cacat Fisik
Ada 4 orang laki-laki dan 5 orang perempuan warga Desa Tegal Arum
yang mengalami cacat fisik sebagaimanaa ditampilkan dalam tabel
berikut:
Tabel1.7
Data Penduduk Dengan Disabilitas
Jenis Disabilitas

Laki-laki

Perempuan

Cacat Fisik

1

2

Tuna wicara

3

1

Tuna netra

-

-

Lumpuh

2

Jumlah

4

5

Sumber: Profil Desa Tegal Arum
3. Kesejahteraan Lokal
Dalam menganalisa tingkat kesejahteraan lokal warga Desa Tegal
Arum, pemerintah desa telah melakukan kategorisasi kesejahteraan lokal
berbasiskan jumlah rumah tangga/Kepala Keluarga. Di dalam melakukan
kategorisasi kesejahteraan lokal, Pemerintah Desa Tegal Arum bersama
masyarakat melakukan pemetaan kesejahteraan lokal secara partisipatif
dengan menggunakan 16 indikator yang dihasilkan melalui musyawarah desa
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dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali. Indikator
tersebut terdiri dari pendapatan, pekerjaan, kepemilikan lahan, kepemilikan
rumah, alat transportasi, kesehatan, usaha, pendidikan, sanitasi rumah,
kepemilikan aset berharga, kepemilikan ternak, energi masak, tabungan,
asupan gizi, difabel/cacat, dan hutang. Indikator kesejahteraan sosial lokal
tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga per/rumah
tangga dengan jumlah 2039 KK dan dengan hasil pemetaan kesejahteraan
sosial sebagai berikut:
Tabel1.8
Kesejahteraan Lokal Desa Tegal Arum
Kriteria Kesejahteraan

Jumlah Kepala Keluarga

Kaya

528

Sedang

1429

Miskin

82

Jumlah

2039

Sumber Data: Dokumen Perencanaan Apresiatif Desa Tegal Arum 2019
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B. Sejarah BUMDes Tegal Arum
Desa Tegal Arum adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan
Rimbo Bujang Kabupaten Tebo yang merupakan Desa Terbaik di Provinsi
Jambi. Desa Tegal Arum mempunyai letak yang strategis karena wilayahnya
dilalui oleh lintas kabupaten sehingga dapat memudahkan mobilitas ekonomi
masyarakat. Desa Tegal Arum juga mempunyai fasilitas yang cukup lengkap
dan didukung juga sumber daya yang melipah.
Lahirnya UU Desa No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi motivasi
baru bagi Pemdes untuk melakukan penggalian aset dan potensi desa,
sehingga Kepala Desa Bapak Rohmad Annas berniat mendirikan Bumdes
sebagai badan yang mengolah PAD dan aset dan usaha desa.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ARUM berdiri pada tahun 2015 melalui
Peraturan Desa Tegal Arum No. 07 tahun 2015.
Setelah berdiri dan diresmikan, modal awal Bumdes berasal dari DD Desa
Tegal Arum yang diberikan sebagai modal Bumdes untuk mengelola usaha
yang akan dikembangkan.Sampai saat ini BUMDES ARUM telah mengelola
aset desa, pasar desa, PAD, dan prodek unggulan desa.
1. Visi dan Misi BUMDes Tegal Arum
a) Visi
Menjadi Badan Usaha Milik Desa yang mewujudkan kesejahteraan
masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan
social.
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b) Misi
1) Meningkatkan perekonomian desa.
2) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi
desa.
3) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).
2. Tujuan BUMDes Tegal Arum
a) Mengembangkan Dana Desa (DD) untuk menjadi motor penggerak
kegiatan ekonomi warga
b) Mendorong usaha kecil kreatif dan usaha rumah tangga
c) Meningkatkan PAD desa melalui kegiatan usaha BUMDes. 46

46

Dokumentasi profile BUMDes TTegal Arum

62

3.

Struktur organisasi Bumdes Tegal Arum
Gambar 1.2

PENGAWAS
Sayuti

KOMISARIES
Kepala Desa Tegal
Arum

KETUA
Hastono
BENDAHARA
Ratna Subeki

SEKRETARIS
Fendi Nugroho
Unit Usaha

MANAJER
USAHA SEWA
SHAUN
SYSTEM
1. Nurrohman
(Ketua)
2. Muhammadun
(Sekretaris)
3. Alfia Maulina
(Bendahara)

MANAJER
UNIT USAHA
BANK DESA
1. Subhan Fauzi
(Ketua)
2. Nur Khasan
(Sekret
3. Arif Ridiawan
(Bendahara)

MANAJER
UNIT USAHA
LELANG
KARET
1. Diki Iman Ari
.Ai (ketua)
2. Suyatno
(Sekretaris)
3. Sugi Hartono
(Bendahara)

MANAJER
UNIT USAHA
PRODAK
DESA
1. Kasini
(Ketua)
2. Desi
Susilowati
(sekretaris)
3. Jatmiatun
(Bendahara)
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Berdasarkan struktur organisasi tersebut akan di uraikan tugas masing-masing
bagian yaitu sebagai berikut:
a) KOMISARIES
Komisaries adalah Sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk
mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.
1) Peran Komisaris
 Dewan

Komisaris

bertindak

sebagai

pengawas,

pengkoordinir dan penasehat operasionalisasi BUMDes.
 Dewan Komisaris bertindak sebagai pembuat keputusan
penting yang terjadi di dalam BUMDes.
 Dewan Komisaris bertindak sebagai pengamat yang selalu
mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUMDes.
 Dewan Komisaris bertindak sebagai dessiminator yang
membagikan

informasi

penting

untuk

memajukan

BUMDes.
 Dewan Komisaris bertindak sebagai negosiator yang
melakukan perundingan dengan pihak ketiga.
 Dewan Komisaris bertindak sebagai pemberi tugas kepada
manajer-manajer unit dan penyusun rencana usaha
BUMDes.
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 Dewan Komisaris bertindak sebagai penyusun standar
kinerja BUMDes.

b) Pengawas

Selain mengawasi jalannya sistem manajemen kerja BUMDes, fungsi
dari pengawas yaaitu memeriksa, memastikan apakah rencana dijalankan
sebagaimana mestinya ataukah tidak. Dan apakah pekerjaan dilaksanakan
sesuai ketentuan yang telah ditetapkan ataukah tidak, apakah kualitas atau
produk pekerjaan sesuai dengan standar ataukah tidak. Tim Pengawas juga
menjalankan fungsi mengawasi jalannya organisasi dari kacamata luar.
Soalnya, biasanya orang yang berada di dalam struktur sebuah lembaga
atau organisasi kesulitan menilai kinerjanya sendiri. tidak.

c) Ketua/Direktur

Ketua jelas sangat sentral karena menjadi nahkoda yang akan
memimpin

jalannya

lembaga.

Karena

BUMDesa

lekat

dengan

kepentingan usaha maka seorang ketua haruslah memiliki visi usaha yang
kuat sekaligus mampu melakukan konsolidasi sosial alias memiliki
kemampuan pendekatan pada masyarakat.

d) Bendahara
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1) Peran Bendahara
 Sebagai juru bayar transaksi yang dilakukan unit usaha
BUMDes.
 Sebagai kasir yang menerima pembayaran dari transaksi
unit usaha BUMDes.
 Sebagai pencatat seluruh uang masuk dan keluar (cashflow)
unit usaha BUMDes.
 Bertanggungjawab kepada Manajer Unit.

e) Sekretaris

1) Peran Sekretaris
 Membantu manajer unit dalam menjalankan tugasnya
sehari-hari.
 Melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang
harus didokumentasikan.
 Menyusun laporan kinerja unit usaha.
 Menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan
aktivitas unit usaha BUMDes.
 Menyediakan

laporan-laporan

penting

yang

harus

diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
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 Bertanggungjawab kepada Manajer Unit.

f) Manajer Unit Usaha

1) Peran Manajer Unit Usaha
 bertindak sebagai pelaksana operasional unit kerja yang di
bawah wewenangnya.
 bertindak sebagai pengendali unit kerja yang di bawah
wewenangnya.
 Manajer BUMDes bertindak sebagai pembuat keputusan
pada unit kerja yang berada di bawah wewenangnya.
 Manajer BUMDes bertindak sebagai pemberi informasi
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 bertindak sebagai entrepreneur, yakni penggagas ide
kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada
BUMDes.
 bertindak sebagai penanggungjawab dalam mengelola
sumber daya yang dimiliki BUMDes.
 bertindak sebagai tokoh (figurehead) dalam melakukan
tugas-tugas seremonial seperti menyambut tamu, menjamu
rekan kerja, mewakili BUMDes dalam acara-acara penting
(workshop, pengarahan di Kabupaten atau Provinsi), dsb.
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 bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

Para manajer harus bekerja pada wilayah operasional
artinya merekalah yang bertanggungjawab terhadap alan
dan tidaknya usaha yang dikembangkan BUMDesa.
Kualifikasi manajer adalah orang yang memiliki kecakapan
khusus di bidang yang menjadi tanggungjawabnya.

g) Karyawan

1) Peran Karyawan
 Pelaksana tugas harian yang langsung berhubungan
dengan konsumen.
 Membantu Manajer Unit dalam melayani konsumen.
 Membantu Manajer Unit dalam melakukan pengechekan
barangbarang dagangan.
 Bertanggungjawab kepada Manajer Unit.

Catatan pentingnya adalah Para pengurus BUMDes ini
haruslah orang-orang yang memiliki dua kemampuan
sekaligus yakni mampu dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawab sesuai posisinya tadi sekaligus memiliki
kemampuan komunikasi yang baik pada semua orang di
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desa mulai dari struktur pemerintahan, para pelaku usaha
yang menjadi mitra BUMDesa hingga konsumen dari
usaha-usaha yang dijelankan BUMDes.
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Hasil Wawancara
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala
desa Tegal arum dan Ketua BUMDes Tegal Arum serta masyarakat lainnya.
Yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019 dikantor Desa Tegal
Arum kecamatan Rimbo Bujang:
Berdasarkan peraturan Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang
badan usaha milik desa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa bahwa BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa
untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian,
serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Maka berdasarkan UU
tersebut, berdirinya BUMDes Tegal Arum diharapkan mampu menjadi alat
untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Jadi untuk pengelolaan
BUMDes Tegal Arum Pemerintah desa terus melihat dan menggali potensipotensi yang ada di Desa.
1.

Pengembangan Ekonomi masyarakat melalui BUMDes Tegal Arum
a) Tahapan awal pengembangan BUMDes Tegal Arum
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Berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat melalui
BUMDes Penulis Telah melakukan Wawancara dengan bapak Rohmad Annas
selaku Kepala desa Tegal Arum.
Bapak Rohmad Annas selaku kepala desa Tegal Arum mengatakan:
“Setelah BUMDes Tegal Arum di SK kan, Tahapan awal untuk
pengembangan BUMDes Tegal Arum, pemerintah desa membentuk struktur
kepengurusan BUMDes Berdasarkan Musyawarah bersama, dan sebagai
tindak lanjut setelah terpilihnya kepengurusan BUMDes, Ketua Terpilih
inilah yang mencari orang-orang/Kepala Bidang sebagai perpanjangan
tangan untuk bisa mengembangkan unit usaha yang ada didalam struktur
kepengurusan BUMDes Tegal Arum sesuai dengan potensi desa yang ada”
Inilah yang menjadi acuan masyarakat untuk melakukan pemetaan
kesejahteraan lokal menggunakan 16 indikator yang di hasilkan melalui
musyawarah desa.sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis pada latar
belakang mengenai 16 indikator tersebut.
b) Asal pendanaan awal Badan Usaha Milik Desa
Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Rohmad Annas
selaku kepala desa Tegal Arum juga mengakatan:
“pendanaan desa dan pendanaan BUMDes ini terpisah, Bersadasarkan
Peraturan Bupati (perbup) yang pertama

bahwa setiap desa diwajibkan

untuk mendanai BUMDesnya dan setelah itu silahkan mereka (BUMDes)
mandiri untuk mengelola uang itu dan menjadi pertanggung jawaban kepada
pendamping desa ataupun kepada pemerintah desa. Untuk dana awal
BUMDes dikucurkan sebanyak Rp161.000.000,00. Pendanaan BUMDes
memang terpisah tetapi tetap dalam naungan pemerintah desa. Secara
pengelolaan, BUMDes berdiri sendiri, namun pendapatan dari setiap unit
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usaha yang dikelola oleh BUMDes masuk kedalam Dana Desa yang
kemudian dana tersebut disalurkan untuk digunakan membangun fasilitas
Desa

dan

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat.”47Artinya:

Pendirian

BUMDes di Desa Tegal Arum ini melalui perencanaan (Top-Down Planning)
yaitu proses pendirian BUMDes dilakukan atas dasar intruksi dari pemerintah,
seperti yang dimaksud pada penjelasan yang terdapat di latar belakang
penulis.
c) Pemanfaatan Sumber Daya Alam di desa tegal arum
Bapak Hastono Selaku ketua BUMDes Tegal Arum mengatakan
Bahwa:
“BUMDes di Desa Tegal Arum sangat membantu pendapatan Desa, karena
lewat BUMDes, pengelolaan potensi Desa dapat termobilisasi dengan baik.
Seperti adanya potensi Arena motor cross yang bisa dikembangkan sebagai
usaha BUMDes dalam meningkatkan usaha masyarakat.” Ini adalah bentuk
dari Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sebagaimana yang dikemukakan
oleh Blakely dan Bladshaw yang mengatakan bahwa (PEL) adalah proses
dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong,
merangsang, memelihara aktivitas usaha sehingga mampu menciptakan
lapangan pekerjaan.
d) Unit-unit usaha yang disediakan BUMDes Tegal Arum
Badan Usaha Milik Desa Tegal Arum dalam pengelolaannya juga
langsung dilakukan oleh masyarakatnya sendiri. Unit usaha yang di kelola
oleh BUMDes Tegal Arum terdiri dari: (1) Usaha Prodak Desa, (2) Usaha
lelang karet, (3) Usaha bank desa, (4) Usaha shaun system.
Bapak Hastono juga mengatakan:
47
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“Unit usaha dengan pemasukan terbesar dalam keuangan desa yaitu
Pengelolaan pasar dan Usaha BUMDes Membantu.”48
Berdasarkan hasil Obsevasi dari penulis, BUMDes Tegal Arum termasuk
salah satu BUMDes yang aktif. Bentuk pengembangan ekonomi yang
dilakukan oleh BUMDes yaitu :
1) Pengelolaan Pasar
Desa Tegal Arum merupakan desa yang bisa dikatakan
terbilang maju dikecamatan Rimbo Bujang. Dengan adanya pasar
tradisional didesa tegal arum menjadikan pusat kegiatan ekonomi
masyarakat maju. Ini merupakan peluang bagi BUMDes Tegal
Arum untuk membantu mengembangkan unit usaha yang berguna
untuk perekonomian masyarakat.
Bapak Sukardi selaku ketua pasar desa tegal arum mengatakan:
“Pasar didesa tegal arum dibuka setiap hari Sabtu saja, usaha
BUMDes yang terdapat dipasar ini yaitu Lapak berjualan atau
kios-kios dengan sistem kontrak untuk satu tahun. Tarif lapak atau
kios yang bersifat permanen seharga Rp350.000,00. Untuk semi
permanen seharga Rp300,000,00. Untuk uang Retribusi satu
minggu diambil dari pedagang sebesar Rp3000,00. Semua Uang
tersebut dimasukkan ke PAD. Jadi pengembangan yang dilakukan
dengan cara menampung usaha-usaha industri rumah tangga dari
BUMDes dan Kemudian diperjual belikan dipasar tersebut.”

48
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Selain Usaha Lapak berjualan atau kios dipasar, BUMDes
Tegal Arum juga mempunyai usaha Lapak Parkir. Ada 4 titik lapak
parker diarea pasar ini, yang mana bentuk pengembangan ekonomi
yang diterapkan BUMDes dari usaha ini ada pada petugas parkir.
Berdasarkan

wawancara

dengan

“Bapak

Sukardi,

beliau

mengatakan:
“Yang menjadi petugas parkir adalah masyarakat desa itu sendiri
dengan upah sebesar Rp25.000,00 sampai dengan Rp70.000,00
disetiap hari pasar. Bentuk pengembangannya yaitu Setiap tahun
petugas parkir diganti dengan masyarakat tegal arum yang lain
agar semua bisa merasakan dan untuk menjauhi dari sikap
kecemburuan sosial.”49
Adanya pengelolaan parkir yang baik, kegiatan pasar terkendali.
Masyarakat aman dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.
Bapak Mulyadi adalah salah satu petugas penjaga parkir, dari
hasil observasi dan wawancara, ia mengatakan:
“Dengan pekerjaan sebagai penjaga parkir setiap seminggu 1 kali
ini cukup membantu untuk keperluan lain.”50 Penjelasan dari
wawancara

yang

dilakukan

penulis

menunjukkan

bahwa

masyarakat Tegal Arum mampu meningkatkan potensi Sumber
Daya Alam dan dapat mengembangkan usaha-usaha yang di miliki
masyarakat.
Berdasarkan Teori pada point ke 3 yaitu BUMDes telah dapat
mengangkat ekonomi masyarakat dan BUMDes merupakan badan
49
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yang memiliki wewenang sabagai penggerak ekonomi masyarakat
melalui unit-unit usaha yang dikelola bersama masyarakat. Melalui
upaya tersebut, kehidupan masyarakat mengalami peningkatan
dalam usaha dagang.
2)

Usaha BUMDes Membantu
Unit usaha dengan pemasukan terbesar dalam keuangan desa

salah satunya adalah Usaha Bumdes Membantu. Bapak Hatono
selaku Ketua BUMDes dan juga mengepalai Usaha BUMDes
Membantu mengatakan bahwa:
“Tujuannya untuk masyarakat yang membutuhkan dana. Jika
masyarakat di desa tersebut mempunyai hajatan tetapi terkendala
oleh dana maka boleh meminjam dana dari Bumdes Membantu dan
dana tersebut bisa diambil 1 minngu sebelum hari H dengan
perjanjian dana dikembalikan setelah hajatan selesai dengan
batasan waktu sampai 5 hari, dengan persyaratan Menyerahkan
KTP dan Kartu Keluarga. Besarnya dana pinjaman maksimal
Rp20.000.000,00. Pengembalian pinjaman berbentuk bunga yaitu
dari

pinjaman

Rp1000.000,00

uang

Bunganya

sebesar

Rp50.000,00. Bisa saja kurang atau lebih Tergantung dari
kesepakatannya karena BUMDes tidak memberatkan peminjam.”
Usaha pengelolaan pasar baik parkir maupun „BUMDes
Memantu‟ ini, memang sangat memberi masukan terbesar kepada
Desa. Oleh sebab itu, pengelolaan unit usaha pasar dan „BUMDes
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Membantu‟ harus dilakukan secara baik agar tetap berlanjut.51
BUMDes

memberikan

bimbingan,

memberi

jalan

agar

mendapatkan penghasilan dan menuntun orang lain agar selalu
menjaga kepercayaan (Amanah) Sebagaimana yang diterangkan
Dari Mu‟adz bin Jabal radhiyallahu „anhu, ia berkata:
Rasulullah

shallallahu

alaihi

wasallam

bersabda:

“Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para
pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi
amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya,
apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan
(dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda
pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang
yang sedang kesulitan.” (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam
Syu‟abul Iman, Bab Hifzhu Al-Lisan IV/221).
3)

Usaha Prodak Desa
BUMDes Tegal Arum juga menyediakan Produk unggulan

desa seperti: Piring lidi sawit,Jamur tiram, Dodol dan Sirup buah
naga.
Berdasarkan observasi dan wawancara dengan Ibu Karsini
selaku ketua unit usaha produk Piring Lidi Sawit mengatakan:
51
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“Piring lidi sawit yang merupakan kerajinan tangan yang
menguntungkan dengan memanfaatkan Sumber daya alam yang
ada yaitu Lidi Sawit yang diolah menjadi piring oleh ibu-ibu yang
ada didesa Tegal Arum. Produk ini dijual dengan harga
Rp65.000,00 satu lusin dan bisa disewa dengan harga Rp6000,00
untuk satu kali pemakaian, bentuk pengembangan ekonomi dari
produk ini yaitu pemerintah desa mewajibkan masyarakat Tegal
arum menggunakan produk BUMDes ketika ada acara hajatan
ataupun acara lain. Selama ini sudah banyak pemasaran piring lidi
sawit BUMDes Arum yang dilakukan diluar desa seperti
dikecamatan Rimbo ulu, Rimbo ilir, Tebo tengah, Sumay dan masih
banyak lagi bahkan sudah sampai diluar kabupaten Tebo yaitu
Kabupaten

Bungo,

Kabupaten

Merangin

dan

kabupaten

Sarolangun. Karena harga yang terjangkau dan didukung dengan
kualitas produk yang baik membuat masyarakat lain tertarik untuk
membeli produk ini. Uang yang sudah didapat dari penjualan ini
kemudian dimasukkan pada kas Produk piring lidi sawit.52
Ibu Sumarni mengatakan:
“saya sebagai warga desa tegal arum sangat merasa terbantu
dengan adanya produk ini, ketika saya ada acara dirumah tidak
perlu lagi memakai Piring kaca karena takut pecah. Dengan
adanya piring lidi sawit ini, saya hanya cukup menyewa dengan
harga yang terjangkau yaitu Rp6000,00 Sehingga memperkecil
resiko yang ada. Sangat banyak manfaat yang kami dapatkan dari
BUMDes ini, salah satunya dari unit usaha piring lidi sawit.
Karena banyaknya kegiatan-kegiatan ibu-ibu tegal arum seperti
pengajian dan arisan, setiap kami mengadakan kegiatan pasti tidak
52
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terlepas dari adanya makanan berat seperti nasi, kami lebih
menggunakan piring lidi sawit sebagai wadahnya yang tidak repot
dan berat untuk membawanya.”53
Berdasarkan observasi dan wawancara dengan Ibu Khadijah
selaku ketua unit usaha produk Jamur Tiram, Beliau mengatakan:
“untuk Produk jamur tiram terbagi menjadi dua jenis olahan yaitu
Bakso jamur tiram dan sate jamur tiram. Produk ini dikelola oleh
ibu-ibu PKK sendiri, karena ibu-ibu didesa tegal arum sering
mengadakan acara seperti pengajian dan lain-lain pengembangan
ekonomi dari produk ini dilakukan dengan cara meletakkan atau
menjual sate dan bakso jamur tiram diacara tersebut. Harga untuk
satu tusuk sate jamur yaitu Rp1000,00 dan Bakso jamur seharga
Rp1000,00.”54
Ibu Rima juga mengatakan bahwa:
“ibu-ibu tegal arum sering membuat acara didesa dan acara
dikecamatan

untuk

itu

kami

membaca

peluang

untuk

mengembangkan produk BUMDes seperti bakso dan jamur tiram
kepada ibu-ibu PKK dan masyarakat diluar desa. Harapan saya
dengan adanya BUMDes ini dapat membantu perekonomian
masyarakat tegal arum dan berdampak pada pembangunan desa
agar lebih maju dan mandiri.”55
Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu
masyarakat desa Tegal Arum yaitu ibu Rosmawati mengatakan :
“Manfaat yang paling saya rasakan dari adanya BUMDes ini yaitu
dari unit usaha Bri Link, karena memudahkan saya untuk
53
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mengambil, dan mentransfer uang untuk anak saya yang kuliah di
luar daerah Jambi yaitu di Sumatra Barat, kegunaan lain dari Bri
link ini bisa untuk membayar Token listrik, Bpjs dan masih banyak
lagi kegunaannya. Intinya, BUMDes ini sangat membantu dan
mempermudah masyarakat desa dengan unit usaha yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat Tegal Arum.”56
Produk unggulan lain yaitu Dodol buah naga dan sirup buah
naga. Ibu Sulastri sebagai ketua unit usaha dodol buah naga dan
sirup buah naga menjelaskan bahwa:
“produk ini diolah bersama-sama dengan masyarakat tegal arum
yang dipilih dilihat dari segi ekonomi yang kurang mampu. Jadi
untuk pembuatan produk ini menggunakan sumder daya alam yaitu
Buah naga yang kita olah menjadi dodol dan sirup kemudian kita
jual dipasar Tegal arum setiap Sabtu dengan Harga Rp10.000,00
sesuai takaran dodol dan sirup buah naga tersebut. Uang dari hasil
penjualan akan dikembalikan ke PAD.”57
Dari unit usaha produk desa ini banyak pemanfaatan Sumber
daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), ini
merupakan

tujuan

Pengembangan

Ekonomi

Lokal

(PEL)

sebagaimana di maksud dalam Kerangka Teori point 1 bagian b)
yaitu Tujuan dari PEL agar terwujud percepatan pembangunan
ekonomi

antar

wilayah

(desa/kelurahan,

kecamatan,

kabupaten/kota, provinsi, dan negara) melalui jaringan kemitraan
(pemerintah, dunia usha, masyarakat lokal, dan organisasi
kemasyarakatan) yang secara aktif berpartisipasi untuk membangun
sarana dan prasarana ekonomi. Dan menumbuh kembangkan
56
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UMKM

secara

berkelanjutan

dalam

rangka

meningkatkan

pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi
angka kemiskinan, menciptakan ketahanan dan kemandirian
ekonomi masyarakat lokal, yang akan berdampak terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Product Domestic Regional
Bruto (PDRB).
4)

Usaha Lelang karet
Berdasarkan wawancara dengan bapak Ari selaku contolling

unit usaha lelang karet mengatakan:
“BUMDes Tegal Arum juga menyediakan usaha lelang karet
dengan pengembangan seperti pembagian kelompok lelang karet,
jadi kelompok ini dibagi didua tempat, daerah hulu dan hilir karena
masyarakat banyak yang menggeluti profesi dikebun karet, untuk
pekerja kasar diambil dari pemuda yang tidak mempunyai
pekerjaan sehingga dapat membantu perekonomian para pekerja
tersebut dengan upah jasa sebesar Rp25.000,00 untuk satu kali
bekerja. Tetapi Karena ulah tengkulak-tengkulak dari luar desa
yang merusak kestabilan harga karet maka untuk unit usaha karet
di Stop terlebih dahulu.”58 Hal ini menandakan bahwa masyarakat
melakukan berbagai cara untuk terus mengembangkan potensi
Sumber Daya Alam di desa Tegal Arum, dan ini merupakan bentuk
dari Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).
5)

Usaha Bank Desa
BUMDes Tegal Arum menyediakan usaha Bank Desa berupa

BRI link

58
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Saudari Nana
sebagai karyawan yang mengelola BRI link, mengatakan bahwa:
“Dengan adanya Bri link yang sediakan BUMDes akan
memudahkan masyarakat dalam bertransaksi atau melakukan
penarikan Uang Tunai dan pentransferan, tidak jauh beda dengan
kegunaan pada Bri Link lainnya hanya saja untuk penggunaan Bri
link disini biaya administrasi dibawah standar karena ini tujuannya
untuk membantu dan mempermudah masyarakat”.59
6)

Usaha shaun system
Usaha shaun system ini disediakan oleh BUMDes Tegal Arum.

Bapak Nurrohman selaku ketua unit usaha shaun system
menjelaskan bahwa:
“untuk pengembangan Sewa shaun system hanya untuk acaraacara tertentu seperti Isra’ mi’raj, maulid nabi dan Pengajian, dan
biaya penyewaan shaun system sebesar Rp400.000,00 untuk satu
kali sewa. Luasnya desa dan didukung dengan banyaknya jumlah
masyarakat membuat desa tegal arum terbagi menjadi beberapa
jalur, sehingga tiap-tiap jalur itu pasti terdapat kelompok
pengajian. Maka dari itu BUMDes Tegal Arum mencoba
memfasilitasi kebutuhan masyarakat.”60
7)

Usaha Sektor Riil
usaha sektor riil yang dikembangkan oleh BUMDes Tegal

Arum adalah Penjualan jajanan-jajanan ringan dan produk-produk

59
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BUMdes seperti Bakso dan sate jamur Tiram karena toko

ini

berada ditengah-tengah antara kantor desa dan Taman kanak-kanak.
Saudari Nana sebagai karyawan toko BUMDes Tegal Arum
mengatakan:
“sasaran dari penjualan produk yang ada ditoko ini adalah anakanak yang berada dilingkungan TK, Toko ini dibuka dari hari senin
sampai sabtu.61
Karyawan yang menjaga toko adalah Remaja yang tidak sekolah
lagi, sehingga membantu membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Unit usaha sektor riil BUMDes lainya yaitu pengadaan barang
dan jasa seperti Photo studio. Berdasarkan hasil observasi dan
interview dengan Ibu Intan selaku bendahara dari unit usaha photo
studio, beliau mengatakan:
“BUMDes Tegal arum menyediakan Jasa photo pernikahan dan
foto distudio, bentuk dari pengembangan ekonomi pada unit usaha
ini yaitu Dengan bekerja sama dengan usaha rias pengantin,
Apabila masyarakat desa tegal arum melakukan resepsi pernikahan
didesa tersebut maka disarankan menggunakan jasa photo studio
yang dimiliki BUMDes Tegal Arum. Tentunya harga yang harus
dibayar tidak sama dengan photo studio pada umumnya, BUMDes
Tegal Arum memberi keringanan pada masyarakat dengan
membayar

dibawah

harga

pada

umumnya
62

kesepakatan bersama yaitu Rp1,500.000,00.
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Berdasarkan hasil wawancara pada point

5,6 dan 7

menunjukkan peran dari pendirian BUMDes yaitu sebagai bisnis
ekonomi dan bisnis sosial. Peranan secara ekonomi tentu saja
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha-usaha
yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusinya terhadap kas desa
atau PADes. Sedangkan peranan secara sosial dapat tirlihat dari
bagaimana nantinya keberadaan BUMDes mampu memberdayakan
masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang telah
terbina selama ini melalui kegiatan BUMDes yang dikelola secara
kolektif.
e) Inovasi pengembangan unit Usaha yang dapat membantu perekonomian
masyarakat.
Pemerintah desa Tegal Arum terus menggali potensi sumber daya alam
dan sumberdaya manusia yang ada untuk meningkatkan taraf kehidupan
masyarakat dan sebagai bentuk realisasi dari tujuan dibentuknya BUMDes
Tegal arum yaitu Mengembangkan Dana Desa (DD) untuk menjadi motor
penggerak kegiatan ekonomi warga, Mendorong usaha kecil kreatif dan usaha
rumah tangga, dan Meningkatkan PAD desa melalui kegiatan usaha BUMDes.
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Hastono selaku ketua
BUMDes mengatakan:
“Unit usaha konveksi ini diketuai oleh ibu Karsini, untuk tahun 2019 ini
sudah dijalankan, bentuk dari pengembangan ekonomi untuk membantu
masyarakat yaitu dari pemerintah desa dan pengurus BUMDes akan
memberdayakan khusus anak desa tegal arum sebanyak tiga orang yang akan
disekolahkan untuk fokus membantu BUMDes. Januari 2020 Kami
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akanmenyekolahkan lagi tiga anak desa sini dibidang konveksi. Dan biaya
ditanggung oleh desa artinya secara administrasi semua kebutuhan biaya
ditanggung melalui dana desa.
Bapak Hastono juga menjelaskan tentang target dari usaha koveksi ini
adalah instansi yang ada didesa Tegal Arum dan semua sekolahan yang ada
didesa ini akan direkrut. Jika mereka mau memesan baju seragam sekolah
atau baju yang lain bisa dipesan melalui BUMDes Tegal Arum Tentunya
dengan harga yang saling menguntungkan sesuai kesepakatan yang intinya
BUMDes tidak mencari profit atau keuntungan yang besar, tetapi BUMDes
ini akan meringankan keutamaan dari BUMDes ini membantu meringankan
kebutuhan masyarakat yang ada didesa.”63
Dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membantu
meringankan beban perekonomian masyarakat desa. Pemerintah desa tegal
arum juga mempunyai rancangan untuk menambah unit usaha yang akan
dikembangkan melalui BUMDes.
Bapak Rohmad Annas mengatakan bahwa:
“Kami akan bekerja sama dengan Pertamina terkait untuk menambah unit
usaha berbentuk Gas elpiji yang disubsidi, maka BUMDes yang akan
menyalurkan kepada warga Tegal Arum.”64
2. Manfaat yang dirasakan Masyarakat desa dengan adanya BUMDes
Desa Tegal Arum memanfaatkan adanya Dana Desa dengan
memperkuat Modal BUMdes. BUMdes Desa Tegal Arum bernama BUMDes
Arum. BUMDes ini didirikan dengan harapan dapat memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa Tegal Arum yaitu dapat
63
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menghidupkan perekonomian lokal desa sebagai bentuk hasil dari
pemberdayaan yang dilakukan ditingkat desa.
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa
Tegal arum yaitu Ibu Fatimah yang sudah merasakan manfaat dari unit usaha
yang dimiliki oleh BUMDes Tegal arum. Ibu Fatimah mengatakan bahwa:
“Saya sangat merasakan manfaat dari BUMDes Tegal Arum ini karena sudah
mau menampung produk usaha saya walaupun hanya sejenis sayur-sayuran.
BUMDes Tegal Arum mempunyai lapak berjualan dipasar dan disediakan
untuk masyarakat yang mempunyai usaha-usaha rumah tangga. Dengan
dipungut harga sebesar Rp6000,00 Saja. Banyak manfaat yang saya rasakan
dari BUMDes ini selain membantu memperlancar usaha saya, BUMDes
Tegal Arum juga menyediakan dana segar untuk masyarakatnya jika
mengalami kendala untuk modal usaha ataupun untuk keperluan lain dengan
persyaratan dan ketentuan yang tidak rumit memberatkan masyarakat dengan
Prinsip dapat bertanggung jawab.”65
Pernyataan lain juga penulis dapatkan dari salah satu masyarakat Tegal
Arum yaitu Ibu Sulistia wati yang mengatakan.
“Adanya BUMDes ini dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap
tenaga kerja dari warga desa. BUMDes juga mendukung kegiatan kelompok
seperti ibu-ibu PKK yang sering membuat kegiatan-kegiatan yang positif.”66
Untuk mengetahui lebih luas manfaat yang dirasakan oleh masyarakat
dari BUMDes Tegal Arum. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu
Resa yang merupakan salah satu warga desa tegal arum. Ibu Resa
mengatakan:
65

Wawancara dengan ibu Fatimah (masyarakat Tegal Arum)
Wawancara dengan ibu sulistia wati (masyarakat Tegal Arum)
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“Hadirnya BUMDes dengan usaha-usaha yang mempermudah sebagian
urusan masyarakat menjadikan desa tegal arum sebagai desa percontohan,
salah satu manfaat yang saya rasakan dari BUMDes ini yaitu Unit usaha Bri
link, selain dengan biaya administrasi yang tidak terlalu mahal, saya tidak
perlu lagi untuk pergi ke kota yang jarak tempuhnya lumayan jauh hanya
untuk mentransfer dan mengambil uang. Sekarang masyarakat Tegal arum
tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk ke ATM karena BUMDes Tegal Arum
sudah menyediakan Bri link yang memperlancar dan mempermudah urusan
masyarakat.”67
Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat
Tegal Arum yaitu saudara Sandi saputra yang meruapakan mahasiswa
perguruan tinggi yang ada dikabupaten Tebo. Sandi mengatakan:
“BUMDes Tegal arum sangat banyak mendatangkan manfaat dari usahausaha yang dijalankan sehingga dapat mempermudah urusan masyarakat
desa dalam berbagai kegiatan, dan sangat membantu dalam meningkatkan
perekonomian dan mengembangkan potensi desa dan potensi kreativitas
masyarakat. Sebagai mahasiswa yang sadar akan fungsi sebagai agen of
change, agen of control social, kami sebagai generasi muda akan terus
mengawal dan mengawasi perkembangan BUMDes Tegal Arum agara selalu
berada pada koridor yang sesuai dengan visi dan misi serta tujuan
didirikannya BUMDes. Dan kami akan ikut memberikan inovasi inovasi baru
yang dapat dikembangkan seiring dengan kemajuan zaman yang sekarang
serba memanfaatkan Teknologi. Mudah-mudahan dengan adanya control
social dari kalangan muda akan memperlancar realisasi dari tujuan usahausaha BUMDes Tegal Arum.68
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Wawancara dengan ibu Resa (Masyarakat Tegal Arum)
Wawancara dengan Sandi Saputra (Masyarakat Tegal Arum/Mahasiswa)
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Penulis

juga

melakukan

wawancara

dengan

segenap

Tokoh

masyarakat yang ada didesa Tegal Arum yaitu salah satunya Bapak Hardoyo.
Bapak Hardoyo merupakan orang yang di tuakan di desa Tegal Arum, Beliau
mengatakan :
“BUMDes inikan tujuannya untuk membantu masyarakat yang susah, namun
saya rasa bukan hanya masyarakat miskin saja yang merasa dibantu oleh
BUMDes tapi yang kaya juga ikut dibantu oleh BUMDes. Salah satunya dari
usaha piring lidi sawit, masyarakat yang terbilang kaya juga menggunakan
itu saat ada pesta dirumahnya. Jadi bagi saya BUMDes ini sangat
bermanfaat bagi masyarakat Tegal Arum khususnya lebih membantu
masyarakat desa ini, kita sesama manusia kan harus saling membantu.69
Menurut saya BUMDes ini hadir untuk mengaplikasikan perintah dari
ayat tersebut, yang salah satunya dapat membantu masyarakat Tegal Arum.”
Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu tokoh
masyarakat didesa Tegal Arum yaitu Bapak Prastiyo. Bapak Prastiyo
mengatakan :
“Adanya BUMDes ini memberikan kemudahan untuk masyarakat
Tegal Arum karena dari usaha-usaha yang dimiliki BUMDes tersebut
berdampak utntuk membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.
Menurut saya BUMDes hanya sebuah wadah yang nyata namun nyatanya
bukan hanya sebagai wadah untuk membantu masyarakat tapi BUMDes juga
mendorong munculnya ide-ide dan gagasan-gagasan yang bagus dari
masyarakat. Artinya dengan adanya BUMDes ini Sumber daya manusia yang
dimiliki desa tegal arum mampu memberi ide-ide baru untuk kemajuan

69

Wawancara dengan Bapak Hardoyo (Tokoh masyarakat Tegal Arum)
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BUMDes maupun desa yang semata-mata bertujuan untuk membantu
masyarakat.”70
Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu ketua Rt 44
desa Tegal Arum yaitu Bapak Suwigyo. Beliau mengatakan :
“Banyak manfaat yang dirasakan dengan adanya BUMDes ini, selain
membantu dan memudahkan masyarakat desa BUMDes ini juga mendorong
usaha kecil kreatif dan juga usaha rumah tangga yang dapat meningkatkan
PAD desa.”71
Bapak Nur Kholis merupakan Kadus Margo Sari desa Tegal Arum.
Beliau mengatakan :
“Saya selaku Kadus Margo Sari sangat mengapresiasi adanya
BUMDes ini karena mendorong masyarakat untuk berkreasi mengembangkan
usaha-usaha baru sehingga dapat membantu perekonomian mereka. BUMDes
menyediakan Lapak usaha dipasar yang memudahkan masyarakat untuk
menjual produk-produk ataupun bahan kebutuhan rumah tangga dan yang
lainnya sesuai dengan misi BUMDes Tegal Arum yaitu Meningkatkan usaha
masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi, yang artinya BUMDes ini
sebagai wadah untuk masyarakat Tegal Arum untuk meningkatkan
perekonomian desa khususnya perekonomian masyarakat itu sendiri.”72
Disisi lain, penulis juga mewawancarai bapak Zamhari yang berprofesi
sebagai Wirausaha atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pedagang. Bapak
Saryono mengatakan:
“Salah

satu

manfaat

yang

dirasakan

yaitu

Pada

pemberdayaan

perekonomian. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang bertujuan
untuk menjadikan ekonomi yang besar,modern, kuat dan memiliki daya saing
70

Wawancara dengan bapak Prastiyo (Tokoh masyarakat Tegal Arum)
Wawancara dengan bapak Suwigyo (masyarakat Tegal Arum/Ketua Rt50)
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Wawancara dengan bapak Nur Kholis (Kadus Margo Sari desa Tegal Arum)
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tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Perekonomian yang duluan
berjalan dengan cara tradisional harus didorong untuk berubah menjadi
perekonomian yang modern. Saya sangat menganjurkan untuk pemerintah
desa ataupun pengurus BUMDes Tegal Arum agar lebih giat melakukan
pelatihan kewirausahaan agar masyarakat terpacu untuk membuka sektor
bisnis demi mencapai perubahan ekonomi ke arah yang lebih baik.”73

BUMDes hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi
masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan
asset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sementara itu, hasil dokumentasi yang terletak pada lampiran penulis,
Menunjukkan data pendapatan bersih dari unit-unit usaha BUMDes Tegal
Arum dan data kesejahteraan Lokal dari tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019
terus mengalami peningkatan.74
Berdasarkan teori dalam Bab 1 telah di bahas bahwa pengembangan
ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya masyarakat untuk meningkatkan
pendapatannya. Pengembangan ekonomi masyarakat ini juga merupakan
bentuk dari pembangunan desa. Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat
dalam

bidang

masyarakat.

ekonomi

Maka

menjadi

dengan

adanya

upaya

meningkatkan

BUMDes

kesejahteraan

diharapkan

membantu

meningkatka kualitas hidup masyarakat dan mampu mengembangkan potensi
73

Wawancara dengan bapak Saryono (masyarakat Tegal Arum)
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Dokumentasi data pendapatan BUMDes dan Kesejahteraan Lokal
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Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Seperti yang di
katakana di dalam teori Klasik Adam Smith pada Bab II yaitu manusia
sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa.
Alasannya, Alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya
manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan.
Dengan pengelolaan BUMDes yang baik dan diharapkan akan selalu
memberikan dampak yang mendukung kesejahteraan masyarakat, dan mampu
memperkecil tingkat kemiskinan masyarakat Tegal Arum. Sehingga strategi
pemerintah untuk memperkecil angka kemiskinan masyarakat Desa berjalan
sesuai dengan harapan.
3. Upaya-upaya

yang

akan

di

lakukan

dalam

Pengembangan

Pemberdayaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tegal
Arum
“UpayaPengembangan Pemberdayaan dari dana BUMDes tersebut adalah
untuk membentuk Unit-unit usaha yang tergolong pada Pelayanan jasa dan
perdagangan. Unit usaha yang telah disediakan oleh BUMDes Tegal Arum
yaitu:
1. BUMDes Membantu : Pemberdayaan yang di lakukan padaUnit Usaha
“BUMDes Membantu” yaitu masyarakat difasilitasi untuk diberikan
pinjaman uang sebagai modal bagi yang ingin membuka usaha.
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2.

Bri Link :Pemberdayaan yang di lakukan padaUnit Usaha Bri Link ini
yaitu Pada remaja/Pemuda desa yang putus sekolah karena faktor
perekonomian sehingga ia akan dijadikan sebagai karyawan.

3.

Photo Prewedding : Pemberdayaan yang di lakukan padaUnit Usaha ini
yaitu masyarakat yang mempunyai keahlian dalam pemotretanlah yang
menjadi pekerjanya dan setiap satu tahun diberikan pelatihan pada
masyarakat yang lain, apabila telah dinyatakan layak untuk di pekerjakan
kemudian akan diganti setiap tahunnya. Unit usaha ini juga bekerja sama
dengan Tata Rias Pengantin dan Tenda, dan yang akan jadi pekerja untuk
pemasangan tenda adalah masyarakat tegal arum yang belum
mendapatkan pekerjaan tetap.

4.

Pengelolaan Pasar: Pemberdayaan yang di lakukan padaUnit Usaha ini
yaitu dengan membuka kios-kios untuk memfasilitasi masyarakat agar
memudahkan dalam berjualan, dan menampung produk-produk industry
Rumah Tangga.

5.

Sewa Shaun System : Pemberdayaan yang di lakukan padaUnit Usaha ini
yaitu mempekerjakan masyarakat desa khususnya bapak-bapak sebagai
tehknisi untuk memasang dan menjemput shaun tersebut jika ada yang
menyewa ketika adanya sebuah acara.

6. Arena Motor Cross : Pemberdayaan yang di lakukan padaUnit Usaha ini
yaitu dengan memanfaatkan SDA dan membuka lapak berjualan untuk
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masyarakat yang mempunyai usaha yang akan diperjual belikan ketika
ada event cross.
7. Usaha Koveksi : Pemberdayaan yang di lakukan padaUnit Usaha ini
yaitu Menyekolahkan 3 Remaja Tegal Arum setiap tahunnya yang
nantinya akan bergerak mengembangkan Unit usaha yang bergerak di
bidang konveksi ini.
8. Produk Unggulan desa :Pemberdayaan yang di lakukan padaUnit Usaha
ini yaitu Dengan memanfaatkan jasa darikeahlian SDM pada masyarakat
tegal arum, dalam unit usaha ini yang menjadi pekerja adalah ibu-ibu
PKK dan ibu-ibu rumah tangga yang akan membuat produk-produk asli
desa seperti Piring lidi sawit, Sirup dan Dodol buah naga, sate dan bakso
jamur tiram. Setelah adanya Unit-unit usaha di atas dapat memberikan
lapangan pekerjaan untuk masyarakat Tegal Arum.75ini merupakan
langkah pemberdayaan yang mengandung kecenderungan Sekunder
seperti yang telah di maksud oleh Menurut Nakley dan Marsden yaitu
kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi,
mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau
keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya
melalui proses dialog.
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Wawancara dengan Bapak Hastono (Ketua BUMDes Arum)
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Ini sangat terlihat jelas bahwa BUMDes melalui unit-unit usaha yang telah
ada memberikan dorongan kepada masyarakat guna mendukung
pembangunan kemandirian mereka melalui BUMDes.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
1. Pengembangan Ekonomi Melalui BUMDes
BUMDes Tegal Arum mampu meningkatkan kemampuan masyarakat
dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya dan BUMDes Tegal Arum
mampu mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya
manusia. Dengan adanya berbagai unit usaha yang di kelola oleh BUMDes
Tegal Arum memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan
pekerjaan dan mengembangkan usahanya dengan bekerjasama dengan
BUMDes. Memberi lapangan kerja bagi masyarakat, usaha masyarakat
termobilisasi sesui dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masyarakat.
2. Manfaat Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Bumdes
BUMDes mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian
dipedesaan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan
asli desa (PADes) dan secara sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dan meminimalisir permasalahan ekonomi

yang ada sehingga dapat

menunjang kesejahteraan bagi masyarakat desa.
3. Upaya yang di lakukan dalam pengembangan pemberdayaan dana
BUMDes
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BUMDes Tegal Arum melalui unit-unit usaha yang telah ada
memberikan dorongan kepada masyarakat guna mendukung pembangunan
kemandirian mereka melalui BUMDes.
B. SARAN
1. Bagi pengurus BUMDes Tegal Arum Sebaiknya perbanyak sosialisasi dan
Melakukan pelatihan wirausaha dengan masyarakat diwilayahnya agar
pengembangan ekonomi masyarakat berjalan terpadu dan merata.
2. Bagi pemerintah desa dan pengurus BUMDes dalam pengelolaan dana
BUMDes sebaiknya menggunakan prinsip Transparansi, bertanggung
jawab, efekti, efisien dan berkesinambungan sehingga perencanaan
program, anggaran Desa masyarakat mengetahui agar tidak ada pandangan
negatife mengenai BUMDes Tegal Arum.
3. Bagi pengurus BUMDes sebaiknya lebih sering melakukan observasi ke
lapanagan dan membaca potensi desa yang dapat dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan saat ini.
4. Libatkanlah Mahasiswa, Pemuda desa, dan masyarakat desa dalam upaya
penyatuan pemikiran untuk membaca peluang kedepan dan mengenai
pengembilan kebijakan untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tegal
Arum.
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LAMPIRAN

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA
1. Bagaimana tahapan awal pengembangan BUMDes Tegal Arum?
2. Berapa Jumlah dana yang dikeluarkan untuk pendirian BUMDes Tegal
Arum?
3. Bagaimana bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi potensi
untuk pengembangan ekonomi masyarakat di desa Tegal Arum?
4. Sudah berapa banyak unit usaha yang di sediakan BUMDes Tegal Arum dana
pa-apa saja unit usaha tersebut?
5. Apa inovasi baru pengembangan unit usaha yang dapat membantu
Perekonomian Masyarakat Tegal Arum?
6. Apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya BUMDes ini?
7. Bagaimana Upaya-upaya yang akan di lakukan dalam Pengembangan
Pemberdayaan dana BUMDes Tegal Arum?
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