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ABSTRAK 

SINERGITAS BUMDES SEBAGAI INOVASI DALAM PENGEMBANGAN 

EKONOMI MASYARAKAT 

(Studi Pada BUMDes Tunas Unggul Desa Wiyono Kecamatan Gedong 

Tataan  Kabupaten Pesawaran) 

Oleh : 

REALITA UTAMA 

BUMDes merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memperkecil angka 

kemiskinan masyarakat Desa. Keberadaan BUMDes di Desa Wiyono Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dapat menggerakkan kegiatan ekonomi 

masyarakat yang lebih baik, dengan memberi peluang kepada masyarakat untuk 

berkembang dan berdaya sesuai dengan kemampuan melalui mobilisasi 

sumberdaya alam dan potensi desa lainnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi dan analisa tentang 

sinergitas yang dilakukan pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat 

desasebagai inovasi dalam pengembangan ekonomi  masyarakat Desa Wiyono 

Kecamatan Gedong Tataan  Kabupaten Pesawaran.Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

 

Hasil penelitian ini adalah Sinergitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, 

Pengelola BUMDes dan Masyarakat Desatelah berjalan dengan cukup baik yang 

berorientasi pada hasil yang positif. Hal tersebut di ukur dengan 4 indikator yaitu, 

komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan dan 

kreativitas.Proses komunikasi yang efektif telah melibatkan pihak internal yakni 

seluruh pelaksana operasional BUMDes Tunas Unggul dan pihak eksternal yakni 

Pemerintah Desa maupun Masyarakat Desa Wiyono yang ikut serta memberikan 

saran-saran terkait masalah yang dihadapi BUMDes dalam pelaksanaan program. 

Umpan balik (feedback) yang cepat dalam proses komunikasi memberikan 

penyelesain dari suatu masalah yang terjadi ke tahap untuk memaksimalkan 

tujuan dari BUMDes Tunas Unggul.Aktivitas yang dilaksanakan oleh BUMDes  

telah sesuai dengan misi dan tujuan BUMDes Tunas Unggul. Program-program 

usaha BUMDes Tunas Unggul yang melibatkan partisipasi masyarakat sangat 

berpengaruh dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.  

 

Kata Kunci : Sinergitas, BUMDes, PengembangannEkonomi 
 



 

 

 

ABSTRACT 

BUMDES SINERGITY AS INNOVATION IN COMMUNITY  

ECONOMIC DEVELOPMENT 

(Study on BUMDes Tunas UnggulWiyono Village,  

GedongTataan District, Pesawaran Regency) 

 

By : 

REALITA UTAMA 

BUMDes is one of the government's strategies to reduce poverty in rural 

communities. The presence of BUMDes in Wiyono Village, Gedong Tataan 

Subdistrict, Pesawaran District, can drive community economic activities better, 

by providing opportunities for communities to develop and empower themselves 

according to their abilities through mobilization of natural resources and other 

village potentials. 

This study aims to obtain a description and analysis of the synergy carried out by 

the village government, BUMDes managers, and village communities as an 

innovation in the economic development of the Wiyono village, 

GedongTataanSubdistrict, Pesawaran Regency. This study uses a qualitative 

approach with descriptive research type. 

The results of this study are the Synergy conducted by the Village Government, 

BUMDes Managers and Village Communities that have run quite well with 

positive results-oriented. This is measured by 4 indicators namely, effective 

communication, fast feedback, trust, and creativity. The effective communication 

process has involved internal parties namely all operational operators of 

BUMDes Tunas Unggul and external parties namely the Village Government and 

the Wiyono Village Community who participated in providing suggestions related 

to problems faced by BUMDes in the implementation of the program. Fast 

feedback in the communication process provides a resolution of a problem that 

occurs to the stage to maximize the objectives of the BUMDes Tunas Unggul. The 

activities carried out by BUMDes are following the mission and objectives of 

BUMDes Tunas Unggul. BUMDes Tunas Unggul business programs that involve 

community participation are very influential and open up jobs for the surrounding 

community. 

Keywords: Synergy, BUMDes, Economic Development 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Otonomi daerah pada prinsipnya merupakan bagian sistem politik yang 

memberi peluang bagi warga negara untuk menyumbangkan daya kreativitas. 

Elemen penting otonomi desa adalah adanya kewenangan desa. Kewenangan 

desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan 

rumah tangga sendiri. Kewenangan ini dapat diartikan jika Pemerintah Desa 

adalah unsur utama penyelenggaran pemerintahan desa tanpa intervensi dari 

pihak manapun.Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang 

penyelenggaraan Pemerintah Desa.  

 

Guna mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, desa merupakan 

agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang 

hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yang 

bernama  Badan Usaha Milik Desa yang dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 

jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 

2014 tentang Desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU No. 

32 tahun 2004 juncto UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa: 
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“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan 

dan potensi desa”. 

 

Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 39 Tahun 2010 

Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) , yang menyebutkan bahwa: 

“untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat 

melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan 

badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. 

 

Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desatersebut dengan melakukan implementasi inovasi di setiap 

lembaga usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).Selain itu dilakukan 

optimalisasi di setiap aset desa dan potensi desa untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat.Ada 3 (tiga) sektor yang menjadi fokus dalam usaha 

realisasi kemandirian sebuah desa, yakni: (a) potensi ekonomi; (b) potensi 

sosial; dan (c) potensi Sumber Daya Manusia (SDM). 

 

Sahdan dalam Tama (2013: 14) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

merupakan inovasi penting dan layak diapresiasi di tengah kondisi dalam 

waktu yang lama desa selalu ditinggalkan. Menurut Zulkarnaen (2016:1) 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lahir sebagai suatu pendekatan baru 

dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi 

desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, 

yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. 
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BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat 

melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai 

lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber 

daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.Dalam menjalankan usahanya, prinsip 

efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan 

hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan 

sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Maka bentuk 

BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia.  

 

Ada harapan dengan terobosan model bisnis BUMDes, pertumbuhan di bidang 

ekonomi bisa lebih merata, tidak lagi terpusat di kota-kota saja. BUMDes 

diorientasikan untuk menggerakan dan mengakselerasi perekenomian desa. 

Sumber daya yang dimiliki desa dikelola oleh warga desa sendiri untuk 

meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga desa bisa lebih mandiri.  

 

Pembentukan BUMDes tersebut dilakukan untuk membangun daerah 

pedesaan yang dapat dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat 

untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, 

ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, 

membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan 

pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya alam sebagai pijakan awal 

pertumbuhan ekonomi pedesaan (Tama dan Yanuardi, 2013:1), serta 

masyarakat diharapkan dapat menjadi masyarakat yang mandiri dengan 

berwirausaha. 
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Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan 

perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara 

kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. 

Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan 

usaha tersebut dapat berjalan secara efektif,efisien, profesional dan mandiri. 

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan 

(produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan 

jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa.  

 

Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan 

ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha 

yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli 

desa.Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. 

Kedepan BUMDesakan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang 

sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat 

yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa dan tentunya juga berkontribusi untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). 

 

Pemenuhan kebutuhan diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat 

BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan 

ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan 

kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan 

yang berlaku sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan 
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atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi 

ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. 

 

Keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan 

inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan 

memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya 

manusia (warga desa) dalam pengelolaannya, dan adanya penyertaan modal 

dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang 

diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes. 

 

Adapun tugas dan peran pemerintah  memberikan instrument untuk 

melakukan intervensi keranah domain public 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. 

 

Beberapa desa telah membentuk BUMDes, ada yang secara mandiri 

mengembangkan potensi desa, ada pula yang diberikan modal dana stimulan 

oleh pemerintah kabupaten, selain itu banyak juga perusahaan (Swasta dan 

BUMN) yang memberikan bantuan dana untuk BUMDes melalui pelaksanaan 

Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satu desa di Kabupaten 

Pesawaran  yang telah mendirikan BUMDes yaitu Desa Wiyono Kecamatan  

Gedong Tataan Kabupaten Pasawaran. Banyak potensi dari Desa Wiyono 
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yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong dalam pengembangan ekonomi 

Masyarakat. 

 

Desa Wiyono menjadikan BUMDes Tunas Unggul sebagai penggerak dalam 

pengembangan ekonomi masyarakat desa dan diharapkan dapat menciptakan 

kesejahteraan masyarakat desa serta dapat berkontribusi dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa (PADes).Walaupun BUMDes Tunas Unggul tergolong 

masih baru karena baru didirikan pada tahun 2017 tetapi BUMDes ini selalu 

berinovasi dengan menambah beberapa bidang usaha. Bidang usaha yang 

dijalankan oleh BUMDes Tunas Unggul ada empat bidang usaha yang terdiri 

dari beberapa unit usaha, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1. Bidang Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas 

Unggul 

 

No Bidang Usaha Lokasi 
Tahun 

Berdiri 

1. Bidang Perdagangan dan Industri 

a) Unit usaha Pembutan Gula Semut 

b) Unit usaha perdagangan Sembako 

DusunGunung 

rejo  

2018  

2. Bidang peternakan dan pertanian  

a) Unit usaha perternakan kelinci 

b) Unit usaha perternakan kambing  

c) Unit usaha perternakan ikan 

Desa Wiyono 2018 

3. Bidang koperasi  

a) Unit usaha simpan pinjam 

Desa wiyono Proses  

4. Bidang Jasa  

a) Unit usaha transportasi  

 

Desa Wiyono  Proses 

Sumber: Pra - riset, 2018 

Dilihat dari tabel diatas bidang usaha perdagangan dan industri bentuk usaha 

yang telah dilaksanakan ialah membuat warung desa dan industri gula semut, 

bidang usaha perternakan dan pertanian bentuk usaha yang telah dilakukan 
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ialah perternakan kelinci dan perternakan sapi,bidang jasa yaitu jasa angkutan 

berupa mobil pick-updan bidang koperasi yang mana masih dalam peroses 

perencanaan.  Dilihat dari 3 bidang yang telah terlaksana kegiatan usaha 

tersebut sangat membutuhkan peran masyarakat. Dalam menjalankan program 

usaha sangat dibutuhkan sinergi antara pemerintah desa, pengurus bumdes, 

masyarakat desa dalam pengembangan potensi asli desa melalui kreativitas- 

kreativitas yang inovatif guna menunjang program usaha yang berkualitas 

dalam pengembangan ekonomi masyarakat.  

 

Adapun bidang usaha yang belum terlaksana ialah bidang koperasi. Program 

tersebut masih dalam tahap perencanaan yang mana sistemnya masih di 

rancang oleh pengurus BUMDes dan aparat desa. Dalam pelaksanaan program 

ini masih banyak kendala yang dirasakan oleh pengurus BUMDes dan Aparat 

Desa salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia pengelola 

BUMDes, fasiitas sarana dan prasarana yang terbatas, akses promosi dan 

pemasaran dan terbatasnya kemampuan dalam administrasi usaha. Selain itu 

ada potensi desa yang seharusnya menjadi focus dalam program usaha 

BUMDes yaitu pengembangan objek wisata air terjun gunung betung. Lokasi 

objek wisata tersebut tidak jauh dari Ibukota Kabupaten Pesawaran. 

 

Dari penjelasan diatas membuktikan bahwa Pengurus BUMDes Wiyono  

belum sepenuhnya dapat melihat potensi yang ada di Desa tersebut guna 

dimanfaatkan melalui pengelolaan BUMDes Tunas Unggul. Apabila BUMDes 

Desa Wiyono ini dikelola dan terus dikembangkan secara optimal maka 

pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal akan meningkat selain itu dalam 
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proses pelaksanaan nya sangat dibutuhakan komunikasi, umpan baik yang 

cepat, kepercayaan dan kretivitas antar pemerintah desa, pengurus BUMDes, 

dan masyarakat desa guna hasil yang lebih baik dan lebih maksimal (Pra-riset 

pada Senin, 28 Januari 2019 di Desa Wiyono Kec. Gedong Tataan Kab. 

Pesawaran)  

 

Program BUMDes sesungguhnya memiliki peran yang strategis dalam 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan mengusung 

semangat gotong royong program  BUMDes tidak hanya memberikan 

keuntungan berupa pembangunan dalam aspek fisik tetapi juga keuntungan 

dalam aspek sosial.  Di dalam pembangunan desa terdapat dua aspek yaitu 

pembangunan desa dalam aspek fisik dan dalam aspek pemberdayaan 

masyarakat. Pembangunan desa dalam aspek fisik memiliki obyek utama 

sarana, prasarana dan manusia misalnya pembangunan jalan desa,  

permukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah dan pendidikan 

(Muhi, 2011:8). 

 

Sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya  untuk meningkatkan 

kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mewujudkan 

jati diri, harkat dan martabat masyarakat secara maksimal dan digunakan 

untuk mempertahankan dan mengembangkan diri secara mandiri baik secara 

ekonomi, sosial,  agama, dan budaya (Widjaja, 2005: 169). Pengembangan 

ekonomi masyarakat merupakan upaya peningkatan pendapatan 

masyarakat.Hal ini sangat penting, karena dalam prosesnya mengedepankan 

partisipasi masyarakat untuk bertindak memperbaiki kondisi perekonomian, 
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sehingga memperkecil sifat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah 

namun masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola potensi desa 

dengan sebaik-baiknya. 

 

BUMDes merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memperkecil angka 

kemiskinan masyarakat Desa.Keberadaan BUMDes di Desa Wiyono 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dapat menggerakkan 

kegiatan ekonomimasyarakat yang lebih baik, dengan memberi peluang 

kepada masyarakat untuk berkembang dan berdaya sesuai dengan kemampuan 

melalui mobilisasi sumberdaya alam dan potensi desa lainnya. 

 

Covey dalam Jovi  (2017: 40) mengartikan sinergi sebagai “kombinasi atau 

paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik atau 

lebih besar”, indikator untuk menganalisis sinergitas dalam penelitian ini 

mengacu pada Doctoroff (1977) yakni syarat utama bagi suatu sistem sinergi 

yang ideal adalah mencakup indikator komunikasi yang efektif, umpan balik 

yang cepat, kepercayaan, dan kreativitas. 

 

Indikator komunikasi yang efektif, menurut Tubbs dan Moss dalam Jalaluddin 

rakhmat (1996:34), paling tidak menimbulkan lima hal yaitu : pemahaman, 

kesenangan, pengaruh, hubungan, dan tindakan. Dalam hal ini komunikasi 

yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terkait dalam sinergitas seperti 

Pemerintah Desa,  Pengurus BUMDes, dan Masyarakat Desa apakah sudah 

menimbukan lima hal diatas sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasinya 

berjalan efektif, sehingga umpan balik yang didapatkan oleh proses 

komunikasi dapat berjalan dengan maksimal sehingga respon dari aktor-aktor  
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yang bersinergi bisa cepat dan berjalan lancar dalam perencanaan maupun  

pelaksanaan Program BUMDes Tunas Unggul. 

 

Selain itu prinsip sinergi yang penting adalah membangun kepercayaan dalam 

organisasi sehingga dalam melakukan segala proses perencanaan dan 

pelaksanaan  program kerja pada BUMDes Tunas Unggul  adanya sifat saling 

terbuka, saling berbagi informasi, saling menerima, saling memberikan 

dukungan, dan saling berkerja sama. Dalam perencanaan dan pelaksanaan 

program BUMDes sangat dibutuhkan kreativitas mengingat bahwa BUMDes 

adalah suatu inovasi yang harus di kembangkan melalui program yang ada 

didalam nya yang terbentuk di daerah-daerah perdesaan di seluruh Indonesia 

yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada di desa tersebut dengan mencari 

potensi yang dapat dikembangkan dengan tujuan pengembangan ekonomi 

mmasyarakat. 

 

Dalam upaya peningkatan perekonomian desa sangat dibutuhkan sinergi atau 

paduan unsur-unsur yang terlibat didalamnya. Oleh sebab itu BUMDES Tunas 

Unggul dalam peranannya bersinergi dengan Pemerintah Desa, pengelola 

BUMDes, dan masyrakat desa serta pihak-pihak yang membantu pelaksanaan 

dari program-program BUMDES Tunas Unggul yang memang semuanya 

belum terlaksana seperti di bidang koperasi dan potensi desa yang belum di 

kembangkan seperti objek wisata Gunung Betung.  

 

Berdasarkann hasil  Riset pada  20 Juli 2019 di Desa Wiyono Kec. Gedong 

Tataan Kab.Pesawaran BUMDES Tunas Unggul masih memiliki kendala-

kendala dalam pelaksanan program yang telah di rencanakan. Namun dengan 
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adanya proses komunikasi antar Aparatur Desa, Pengurus BUMDes dan 

Masyarakat dalam  pelaksanaan program sangat membantu dalam segi apapun 

seperti bantuan di bidang keuangan ataupun bantuan melalui ide atau pikiran. 

Dari proses komunikasi tersebut menghasilkan respon yang baik dari semua 

pihak sehingga kepercayaan didalam BUMDes Tunas Unggul pun terbentuk 

dengan adanya ketebukaan dan kualitas Pengurus BUMDes yang menunjang 

keberlangsungan usaha BUMDes. Kretivitas yang dilakukan Pengurus 

BUMDes sudah cukup inovatif namun ada peluang usaha yang masih 

terlewatkan. 

 

Serta kendala umum yang di temukan dilapangan adalah  kurangnya kepekaan 

pemerintah desa ataupun masyarakat desa untuk ikut serta dalam 

pengembangan usaha dan mengenali serta mengembangkan potensi-potensi 

yang ada di desa tersebut dalam hal ini terlihat masih kurangnya krativitas  

yang cukup inovatif antar aktor yang terlibat dalam sinergitas yang bertujuan 

untuk pengembangan ekononi masyarakat Desa Wiyono. Dalam mekanisme 

sinergitas yang ideal adalah mencakup indikator Komunikasi yang efektif, 

Umpan balik yang cepat, Kepercayaan, dan Kreativitas selain itu masih 

banyak yang perlu di perhatikan guna pengembangan ekonomi masyarakat  

oleh sebab itu penulis tertarik meneliti hal tersebut. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul  “Sinergitas Bumdes Sebagai Inovasi Dalam 

Pengembangan Ekonomi Masyarakat  (Studi Pada BUMDes Tunas 

Unggul Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

“Bagaimanakah Sinergitas yang dilakukan Pemerintah Desa, Pengelola 

BUMDes, dan Masyarakat Desa sebagai inovasi dalam pengembangan 

ekonomi masyarakat Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan  Kabupaten 

Pesawaran?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Dari rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti, maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: 

Mendapatkan deskripsi dan analisa tentang Sinergitasyang dilakukan 

Pemerintah Desa, Pengelola BUMDes, dan Masyarakat Desa Sebagai inovasi 

dalam pengembangan ekonomi  masyarakat Desa Wiyono Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. SecaraTeoritis 

Penelitian ini dapat menjadi referensi pemahaman tentang sinergi yang 

baik, pasti akan menghasilkan capaian orang-orang yang baik pula dan 

peran sinergi itu perlu dalam pengelolaan program Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes). 

 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Unggul Desa 

Wiyono  Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, hasil 

penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi untuk 

mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna 

membangun perekonomian desa yang mandiri melalui Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes).  

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan masukan bagi 

Pemerintah Desa lain dalam rangka untuk memperbaiki role 

material data perekonomian masyarakat dan sebagai instrumen yang 

dapat digunakan pemerintah desa sebagai bentuk pengembangan nya 

melalui sinergi yang dilakukan sehingga memberi kontribusi yang 

baik untuk pengembangan ekonomi  masyarakat desa. 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis menemukan penelitian dengan 

tema yang sama dari peneliti terdahulu sebagai refrensi dalam memperkaya 

bahan kajian penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu 

terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

Tabel 2. Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Arrafiqur 

Rahman 

(2015) 

Peranan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) 

dalam Peningkatan 

Ekonomi Masyarakat 

(Studi pada BUMDes 

desa Pekan Tebih 

Kecamatan Kepenuhan 

Hulu Kabupaten Okan 

Hulu) 

Peningkatan perekonomian hanya terjadi 

pada pengguna dana BUMDes dibidang 

perdagangan gorengan, perdagangan 

barang pecah belah, perdagangan 

kelontong, pada perkebunan kelapa sawit 

dan bidang jasa. Namun pada perkebunan 

karet belum terjadi peningkatan 

perekonomiannya. Untuk itu penulis 

menyarankan kepada pengguna dana 

BUMDes harus mempertahankan 

peningkatan perekonomianyadan 

mengembangkan hasil dari usahanya, dan 

berhati-hati dalam menggunakan dana 

yang diperoleh 

Perbedaanya : Penelitian yang dilakukan oleh Arrafiqur Rahman membahas mengenai 

dinamika dana BUMDes yang tidak tepat sasaran sedangkan penulis membahas 

mengenai sinergitas BUMDes terhadap pengembangan ekonomi mayarakat. 
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Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Hennidar   

Pertiwi 

Arianingrum 

dan Lena 

Satlita, M.Si 

(2017) 

Kapasitas Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) 

Dalam Pengelolaan 

Potensi Wisata Desa 

Ponggok, Kecamatan 

Polanharjo, Kabupaten 

Klaten 

 

Kapasitas BUMDes Tirta Mandiri 

berdasarkan elemen sumber daya 

manusia belum memiliki keahlian dan 

keterampilan yang cukup. Kapasitas 

BUMDes dalam penyediaan infrastruktur 

wisata belum memadai sedangkan 

kapasitas teknologi dan keuangan telah 

tercukupi. Gaya kepemimpinan di 

BUMDes Tirta Mandiri yakni 

participative management dan supportive 

relationship. Program dan proses 

manajemen di BUMDes Tirta Mandiri 

dimulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan. 

Perbedaannya: Penelitian yang dilakukan oleh Hennidar Pertiwi Arianingrum dan 

Lena Satlita, M.Si membahas mengenai kapasitas BUMDes dalam mengelola wisata 

Desa Ponggok sedangkan penulis membahas mengenai  sinergitas BUMDes secara 

keseluruhan. 

Reza M. 

Zulkarnaen 

(2017) 

Pengembangan Potensi 

Ekonomi Desa Melalui 

Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) Pondok Salam 

Kabupaten Purwakarta) 

Keberadaan BUMDES untuk 

mewujudkan perekonomian desa yang 

Mandiri sangat diperlukan. Melalui 

BUMDES diharapkan antar lembaga 

yang ada di masayarakat saling bersinergi 

untuk lebih maksimal menciptakan 

kesejahteraan masyarakat yang setara . 

Perbedaannya: Penelitian yang dilakukan oleh Reza M.Zulkarnaen membahas tentang 

keberadaan BUMDes yang mempengaruhi peekonomian sedangkan penulis membahas 

tentang sinergitas  dalam mengembangkan BUMDes. 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2019 

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. Pertama, penelitian 

yang dilakukan oleh Arrafiqur Rahman membahas mengenai peranan 

BUMDes di desa Pekan Tebih, Kab. Okan Hulu sedangkan penulis membahas 

mengenai sinergitas yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Wiyono 

Kab.Pesawaran. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hennidar Pertiwi 
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Arianingrum dan Lena Satlita membahas mengenai kapasitas BUMDes dalam 

mengelola wisata Desa Ponggok sedangkan penulis membahas mengenai 

sinergitas BUMDes sebagai inovasi dalam pengembangan potensi desa di 

Desa Wiyono. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Reza M.Zulkarnaen 

membahas mengenai keberadaan BUMDes di Kabupaten Purwakarta 

sedangkan penulis membahas mengenai sinergitas dalam mengembangkan 

BUMDes di Desa Wiyono, Kabupaten Pesawaran. 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan 

lokasi yang sama dan penelitian ini berfokus pada sinergitas BUMDes dengan 

tujuan untuk menjabarkan dan menganalisis bagaimana sinergitas yang 

dilakukan oleh BUMDes sebagai inovasi dalam pengembangan ekonomi 

masyarakatoleh sebab penulis sangat tertarik melakukan penelitian dengan 

menggunakan teori yang berbeda.  

 

B. Tinjauan tentang Sinergitas  

 

Covey dalam Jovi (2017: 40) mengartikan sinergi sebagai “kombinasi atau 

paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik atau 

lebih besar”, indikator untuk menganalisis sinergitas dalam penelitian ini 

mengacu pada Doctoroff  (1977), yakni syarat utama bagi suatu sistem sinergi 

yang ideal adalah mencakup indikator komunikasi yang efektif, umpan balik 

yang cepat, kepercayaan, dan kreativitas. 

 

Najiyati dan Rahmat  (2011: 18), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau 

paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan 
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lebih besar. Sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan 

unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. 

 

Thoby Mutis  dalam Triana Rahmawati (2017: 610) menyebutkan  bahwa 

sinergitas itu sendiri adalah perpaduan beberapa inti atau beberapa elemen 

kalaui dipadukan secara bersama memberikan hasil yang lebih baik dan lebih 

baik daripada manakala mereka bekerja sendiri-sendiri. Bentuk dari sinergitas 

adalah: a) Koordinasi Dalam koordinasi tersebut perlu ditetapkan hubungan 

antara stakeholder terkait apakah bersifat hubungan vertical, hubungan 

horisontal, komando, koordinasi maupun hubungan kemitraan. b) Komunikasi 

Dalam komunikasi pertukaran informasi antara dua orang atau lebih yang juga 

meliputi pertukaran informasi antara pihak satu dengan yang lainya. 

 

Deardorff dan Williams dalam Usman Husaini (2011: 26) sinergi adalah 

sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan 

menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari 

pengaruh mereka secara individual. Dengan demikian terdapat 2 sinergi 

apabila hasil dari gabungan menghasilkan persamaan. sinergi sangat 

dibutuhkan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 

tersebut dapat berjalan dengan balk dan sempurna (well and excellent).  

 

Sinergi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi adalah sinergi yang bersifat 

internal dan eksternal. Sinergi internal adalah sinergi antara organ-organ yang 

ada di dalam organisasi tersebut yang memungkinkan seluruh organisasi 

tersebut dapat bergerak seiring  dan sejalan. Sama seperti manusia, suatu 

organisasi tidak dapat hidup sendiri. Suatu organisasi akan berinteraksi dengan 
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lingkungan ekstemal. Sinergi dengan lingkungan eksternal ini sangat 

dibutuhkan oleh suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan dari organisasi 

tersebut.  

 

Menurut Deardorff dan Williams dalam Danar (2018: 19)  sinergi bukanlah 

sesuatu yang dapat kita pegang oleh Langan kita tapi suatu istilah yang berarti 

melipat gandakan pengaruh (multiplier effect) yang memungkinkan energi 

pekerjaan atau jasa individu berlipat ganda secara eksponensial melalui usaha 

bersama. Sinergi kelompok dideskripsikan sebagai tindakan yang berkembang 

dan mengalir dari kelompok orang yang bekerjasama secara seimbang satu 

sama lain sehingga mereka dapat bergerak dan berfikir sebagai satu kesatuan. 

Tindakan sinergi ini dilakukan dengan insting, positif, memberdayakan, dan 

menggunakan cumber days kelompok secara keseluruhan. 

 

Menurut Stephen Covey (1989) dalam bukunya 7 Habits of Highly Effective 

People, sinergi (synergy) adalah bentuk kerjasama win-win yang dihasilkan 

melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah. Sinergi 

adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih 

besar daripada jumlah bagian per bagian. Konsep bersinergi diantaranya 

adalah berikut ini: 

a. Berorientasi pada hasil dan positif 

b. Perspektif beragam mengganti atau melengkapi paradigma 

c. Saling bekerjasama dan bertujuan sama serta adanya kesepakatan 

d. Sangat efektif diusahakan dan merupakan suatu proses 
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Melalui sinergi, kejasama dari paradigma yang berbeda akan mewujudkan 

hasil lebih besar dan efektif sehubungan proses yang dijalani menunjukkan 

tujuan yang sama dan kesepakatan demi hasil positif. Sinergi adalah proses 

yang harus dilalui masing-masing pihak, yang mana perlu waktu dan 

konsistensi. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk membangun rasa saling 

percaya sehingga sinergi terbangun sebagai kedasama kreatif diantaranya: 

a. Berbuatlah kepada orang lain sebagaimana anda ingin diperlakukan 

orang lain. 

b. Jangan menilai buruk terhadap pihak lain. 

c. Jangan memberikan janji yang anda tak yakin memenuhinya. 

d. Jangan mengecewakan harapan orang lain. 

e. Mewujudkan sinergi adalah keberhasilan bersama yang terbina dari 

kebiasaan. Mewujudkan sinergi bukan berarti berkompromi di 

tengah, melainkan mencari alternatif ketiga  dan mencapai puncak. 

Sinergi adalah perbedaan bukan persamaan. Sinergi akan 

membangun kedasarnakerjasama kreatif dengan cara menghonnati 

perbedaan, membangun kekuatan dan mengkompensasikan 

kelemahan. 

Menurut KBBI, sinergitas adalah kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau 

Instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih 

besar dari pada dikerjakan sendiri. Sinergitas dalam capaian hasil berarti 

kerjasama berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi 

atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar. 

Banyak yang di hasilkan dari bersinergi diantaranya adalah terciptanya saling 
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menghargai dan pelaksanaan tugas atau kewajiban menjadi lebih maksimal 

dan efisien. 

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan yaitu sinergitas sangat penting 

dan berperan dalam segala aspek kehidupan untuk mencapai kehidupan 

masyarakat yang sejahtera, pembangun yang merata, kemajuan suatu bangsa, 

lembaga, instansi, fungsi, kelompok maupun dalam kehidupan berkeluarga. 

Oleh sebab itu BUMDES Tunas Unggul sangat membutuhkan kerjasama dari 

berbagai pihak dalam melaksanakan program-program yang belum terlaksana 

guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan terhubung oleh beberapa 

peran yang berbeda namun terkait didalamnya. Oleh karena itu seluruh 

komponen masyarakat dan pemerintah diharapkan bersinergi agar tercapainya 

kesejahteraan masyarakat.  

 

Syarat utama bagi suatu system sinergi yang ideal adalah mencakup indikator  

komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, dan 

kreatifitas:  

 

a. Komunikasi 

Edwin B Flippo dalam Syaiful (2009: 45) komunikasi adalah aktivitas 

yang menyebabkan orang lain menginterpetasikan suatu ide, terutama 

yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis. Hovland, Janis dan Kelley 

dalam Syaiful  (2009: 46) mengatakan bahwa communication is the 

process by which an individual transmits stimuly (usually verbal) to 

modify the behaviour of other individuals, dengan kata lain komunikasi 
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adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk 

verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. 

 

Komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan 

perubahan sikap (attitude change) pada orang lain yang bisa terlihat dalam 

proses komunikasi. Tujuan komunikasi efektif sebenarnya adalah 

memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara 

pemberi informasi dan penerima informasi sehingga bahasa yang 

digunakan oleh pemberi informsi lebih jelas dan lengkap, serta dapat 

dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi, atau 

komunikan. Tujuan lain dari komunikasi efektif adalah agar pengiriman 

informasi dan umpan balik atau feed back dapat seimbang sehingga tidak 

terjadi monoton. Selain itu komunikasi efektif dapat melatih penggunaan 

bahasa nonverbal secara baik. 

 

Menurut Gibson (1996) dalam Komang Ardana (2013:56) Komunikasi 

adalah pengiriman informasi beserta pemahaman nya dengan 

menggunakan symbol verbal maupun non verbal. Menurut Larson dan 

Knapp di kutip oleh Abidin (2013:6) komunikasi yang efektif dapat 

dicapai dengan mengusahakan ketepatan (accuracy) yang paling tinggi 

derajatnya antara komunikator dan komunikan dalam setiap komunikasi. 

Komunikasi yang lebih efektif terjadi apabila komunikator dan komunikan 

terdapat persamaan dalam pengertian, sikap dan bahasa. Komunikasi dapat 

dikatakan efektif apa bila komunikasi yang dilakukan : 
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1) Pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana 

yang dimaksud oleh pengirimnya.  

2) Pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima 

dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. 

3) Tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang 

seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. 

Komunikasi yang efektif, menurut Tubbs dan Moss dikutip oleh Jalaluddin  

Rakhmat (2005:34), paling tidak menimbulkan lima hal yaitu : 

Pemahaman, Kesenangan, Pengaruh, Hubungan, dan Tindakan. 

1) Pemahaman, artinya penerimaan yang cermat dari sisi stimuli seperti 

yang dimaksud oleh komunikator. Kegagalan menerima isi pesan 

secara cermat disebut kegagalan komunikasi primer (primary 

breakdown in communication). Perlu pemahaman mengenai 

psikologi pesan dan psikologi komunikator untuk menghindari hal 

tersebut. 

2) Kesenangan, Tidak semua komunikasi ditujukan untuk 

menyampaikan informasi dan membentuk pengertian. Adapula 

komunikasi yang lazim disebut komunikasi fatis (phatic 

communication) yang dimaksudkan untuk menimbulkan kesenangan. 

Komunikasi inilah yang menjadikan hubungan kita hangat, akrab, 

dan menyenangkan. Dalam hal ini kita perlu mempelajari psikologi 

tentang system komunikasi interpersonal. 

3) Pengaruh, Bisa dikatakan bahwa komunikasi yang kita jalin 

kebanyakan adalah untuk saling mempengaruhi satu sama lain. 
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Komunikasi membahasakannya dengan, komunikasi persuasive. 

Komunikasi ini memerlukan pemahaman tentang faktor-faktor pada 

diri komunikator, dan pesan yang menimbulkan efek pada 

komunikan. Persuasif sendiri didefinisikan sebagai proses 

mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan orang dengan 

manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti atas 

kehendaknya sendiri. 

4) Hubungan, Sebagai makhluk sosial yang tak pernah bisa sendiri 

dalam kehidupannya, manusia mempunyai daftar kebutuhan sosial 

yang akan menumbuhkan dan mempertahankan hubungan yang 

memuaskan dengan orang lain dalam hal interaksi dan asosiasi 

(inclusion), pengendalian dan kekuasaan (control), dan cinta serta 

kasih saying (affection). Kebutuhan sosial ini hanya bisa dipenuhi 

dengan komunikasi interpersonal yang efektif. 

5) Tindakan, Menimbulkan tindakan nyata memang indikator yang baik 

untuk mengukur seberapa besar efektivitas yang terjalin selama 

komunikasi berlangsung karena untuk menimbulkan tindakan, kita 

harus berhasil terlebih dahulu menanamkan pengertian, membentuk 

dan mengubah sikap atau menumbuhkan hubungan yang baik. 

Tindakan adalah hasil kumulatif seluruh proses komunikasi. Hal ini 

bukan saja memerlukan pemahaman tentang seluruh mekanisme 

psikologis yang terlibat dalam proses komunikasi, tetapi juga faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku. 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi  yang efektif adalah suatu kegiatan mengirimkan pesan atau 

berita dari pengirim pesan yang isi nya berkualitas baik  sehingga diterima 

oleh penerima pesan sehingga pesan dapat dipahami dan dapat 

mempengaruhi penerima pesan yang menjurus pada penyelesaian tujuan 

organisasi baik dalam waktu dekat maupun dalam waktu panjang. 

 

Menurut Pratminingsih (2006: 3) unsur-unsur komunikasi adalah sebagai 

berikut:  

1) Sumber informasi (source) adalah orang yang menyampaikan 

pesan. Pada tahap ini sumber informasi melakukan proses yang 

kompleks yang terdiri dari timbulnya suatu stimilus yang 

menciptakan pemikiran dan keinginan untuk berkomunikasi, 

pemikiran ini diencoding menjadi pesan, dan pesan tersebut 

disampaikan melalui saluran atau media kepada penerima. 

2) Encoding adalah suatu proses di mana sistem pusat syaraf sumber 

informasi memetintahkan sumber informasi untuk memilih 

simbol-simbol yang dapat dimengerti yang dapat menggambarka 

pesan.  

3) Pesan (Message) adalah segala sesuatu yang memiliki makna bagi 

penerima. Pesan merupakan hasil akhir dari proses encoding. 

Pesan ini dapat berupa kata-kata, ekspresi wajah, tekanan suara, 

dan penampilan. 
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4) Media adalah cara atau peralatan yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan kepada penerima. Media tersebut dapat 

berupa surat, telepon atau tatap muka langsung. 

5) Decoding adalah proses di mana penerima pesan 

menginterpretasikan pesan yang diterimanya sesuai dengan 

pengetahuan, minat dan kepentingannya.  

6) Feedback (Umpan Balik) adalah respon yang diberikan oleh 

penerima pesan kepada pengirim sebagai tanggapan atas 

informasi yang dikirim sumber pesan. Pesan ini dapat berupa 

jawaban lisan bahwa si penerima setuju atau tidak setuju dengan 

informasi yang diterima.  

7) Hambatan (Noise) adalah berbagai hal yag dapat membuat proses 

komunikasi tidak berjalan efektif. 

Menurut seperti Robbins dan Judge (2008: 5) mengatakan bahwa 

komunikasi memiliki 4 fungsi yakni : 

 

1) Kontrol  

Komunikasi dengan cara-cara tertentu bertindak untuk 

mengontrol perilaku anggota. Organisasi memiliki hierarki 

otoritas dan garis panduan formal yang wajib ditaati oleh 

karyawan. 

2) Motivasi 

Komunikasi menjaga motivasi dengan cara menjelaskan kepada 

para karyawan mengenai apa yang harus dilakukan, seberapa baik 
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pekerjaan mereka, dan apa yang dapat dilakukan untuk 

memperbaiki kinerja sekiranya hasilnya kurang baik. 

3) Ekspresi 

Emosional Bagi banyak karyawan, kelompok kerja mereka adalah 

sumber utama interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi dalam 

kelompok merupakan sebuah mekanisme fundamental yang 

meleluinya para anggota menunjukkan rasa frustasi dan rasa puas 

mereka. 

4) Informasi 

Komunikasi memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan cara 

menyampaikan data untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 

pilihan-pilihan alternatif yang ada. 

Menurut Guffery dalam Pratminingsih (2006: 12) ditinjau dari segi 

formalitas, komunikasi organisasional bisa dikelompokkan menjadi 

komunikasi informal dan formal. 

1) Komunikasi Informal. Komunikasi informal merupakan suatu 

proses komunikasi yang terjadi di antara para anggota organisasi 

tanpa menggunakan jalur komunikasi formal yang berlaku di 

organisasi. 

2) Komunikasi Formal. Komunikasi formal merupakan suatu arus 

komunikasi yang terjadi secara formal sesuai dengan struktur 

organisasi. 
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Dalam melakukan komunikasi, adakalanya hasilnya tidak sesuai dengan 

apa yang anda harapkan. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan 

komunikasi yang efektif diperlukan beberapa persyaratan (Purwanto 2006: 

16), yaitu : 

1) Persepsi, Seorang komunikator yang cerdas harus dapat 

memprediksi apakah pesanpesan yang akan disampaikannya 

dapat diterima oleh komunika atau tidak. Bila prediksinya tepat, 

audiens akan dapat membaca dan menerima tanggapannya dengan 

benar. 

2) Ketepatan, Secara umum, audiens mempunyai suatu kerangka 

berpikir yang jelas. Agar komunikasi yang dilakukan mencapai 

sasaran, seseorang perlu mengekspresikan sesuatu sesuai dengan 

apa yang ada dalam kerangka berpikir mereka. Apabila hal itu 

diabaikan, yang muncul adalah kesalahan komunikasi.  

3) Kredibilitas, Dalam berkomunikasi, komunikator perlu memiliki 

suatu keyakinan dan optimisme yag tinggi bahwa audiensnya 

adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Di samping itu, 

komunikator juga harus memahami dengan baik apa maksud dan 

tujuan penyampaian suatu pesan tersebut. 

4) Pengendalian, Dalam berkomunikasi, audiens akan memberikan 

suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. 

Sebaliknya, reaksi audiens bergantung pada berhasil atau tidaknya 

komunikator mengendalikan audiensnya saat melakuka 

komunikasi.  
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5) Keharmonisan, Komunikator yang baik tentu akan selalu dapat 

menjaga hubungan persahabatan yang baik dengan audiens 

sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan mencapai 

tujuannya. 

Komunikasi yang efektif dapat mengatasi berbagai hambatan yang 

dihadapi dalam komunikasi dengan memperhatikan tiga hal (Purwanto 

2006: 17), yaitu : 

1) Membuat suatu pesan secara lebih berhati-hati, langkah pertama 

yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi adalah 

memperhatikan maksud dan tujuan berkomunikasi dan audiens 

yang dituju. Katakan apa yag dikehendaki dengan menggunakan 

bahasa yang jelas, sederhana, mudah dipahami, dan tidak bertele-

tele. 

2) Minimalkan gangguan dalam proses komunikasi, melalui 

pemilihan saluran komunikasi yang hati-hati, komunikator dapat 

membuat audiensnya lebih mudah memusatkan perhatian pada 

pesan yang disampaikan. Penyampaian pesan dengan cara lisan 

akan efektif bila lokasi atau tempat penyampaian pesan teratur, 

rapi, nyaman, sejuk, dan sebagainya. 

3) Mempermudah upaya umpan balik antara pengirim dan penerima 

pesan agar pemberian umpan balik tersebut memberikan suatu 

manfaat yang cukup berarti, cara dan waktu penyampaiannya 

harus direncanakan dengan baik. Kalau komunikator 

menghendaki umpan balik yang cepat, dapat dipilih sarana 
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komunikasi yang cepat, misalnya melalui tatap muka atau 

telepon. Akan tetapi, bila umpan balik yang cepat tidak terlalu 

dipentingkan, sarana tertulis dapat menjadi alternatif yang baik 

untuk menyampaikan pesan. 

 

b. Umpan Balik yang Cepat 

Robert E. Slavin (1997) dalam Syaiful Rohim (2009: 108) Feedback 

(Umpan Balik) adalah respon yang diberikan oleh penerima pesan kepada 

pengirim sebagai tanggapan atas informasi yang dikirim sumber pesan. 

Pesan ini dapat berupa jawaban lisan bahwa si penerima setuju atau tidak 

setuju dengan informasi yang diterima.  Feedback merupakan satu-satunya 

elemen yang dapat me-judge komunikasi yang telah belangsung berhasil 

atau gagal. Feedback bisa berupa respon positif atau pun respon negatif .  

 

Stephen P. Robbins (1979) dalam Syaiful Rohim (2009: 121) Feedback 

(Umpan Balik) adalah informasi yang diberikan kepada seseorang 

mengenai hasil dari suatu proses komunikasi untuk kearah pencapain-

pencapaian tujuan organisasi. Selain itu  Feedback (Umpan Balik) 

bukanlah suatu penililain atau evaluasi terhadap hasil organisasi namun 

digunakan untuk mencari informasi mengenai sampai sejauh mana 

komunukasi itu terjalin sehingga umpan balik memiliki fungsi perbaikan 

strategi komunikasi organisasi. 

 

Sedangkan menurut Stoner dan Freeman (1994) dalam Arief (2016 : 12) 

Feedback (Umpan Balik) adalah suatu tingkatan dimana hasil aktifitas 

penyelesaian suatu pekerjaan yang diperoleh dari anggota organisasi dan 
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informasi yang jelas mengenai seberapa baik pekerjaan yang telah 

dikerjakan.  

 

Dari beberapa pendapat para ahli diatas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa Feedback (Umpan Balik) yang cepat adalah respon atau hasil dari 

suatu proses komunikasi yang berkaitan dengan keberlangsungan 

organisasi secara keterbukaan untuk memaksimalkan tujuan organisasi. 

 

Prinsip umpan balik yang efektif dalam komunkasi bisnis merupakan 

elemen penting dalam komunikasi dua arah yang berisi respon dari 

pendengar terhadap pesan yang diterima dari pengirim baik yang 

menguntungkan maupun tidak. Berikut ini adalah prinsip umpan balik 

yang efektif dalam komunikasi bisnis antara lain : 

1) Kejelasan, Umpan balik harus jelas dan mudah dimengerti. 

Umpan balik harus bebas dari ambiguitas dan berlebihan. Setiap 

ambiguitas dapat menimbukan kesulitan dalam komunikasi bisnis, 

mengingat umpan balik biasanya digunakan untuk mengambil 

keutusan lebih lanjut. 

2) Ketepatan, umpan balik harus diberikan sedini mungkin setelah 

mendaat pesan. Penundaan umpan baik yang tidak perlu dapat 

menyebabkan pengiriman tanggapan yang tidak relevan. Namun, 

ketepatan tanggapan sebagian besar bergntung pada sifat 

komunikasi. Umpan balik akan akan didapatkan secara cepat 

dalam percakapan langsung tetapi tertunda dalam komunikasi 

tertulis. 
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3) Validitas, umpan balik harus dapat diandalkan dan valid agar 

efektif. Jika informasi yang dikirim sebagai uman balik salah, 

penerima akan menganggap sumber atau pengirim sebagai bias 

atau tidak bertanggung jawab.  

4) Diminta, umpan balik paling efektif adalah umpan bali yang 

diminta oleh pemberi pesan dibandingkan umpan balik yang 

dilakukan secara sukarela oleh pendengar. Pengirim pesan harus 

meminta tanggapan dari penerima. 

5) Kelengkapan, umpan balik harus lengkap agar efektif. Penerima 

harus menjawab semua pertanyaan pengiri pesan. Umpan balik 

parsial atau tidak lengkap dapat menimbulkan kebingungan dalam 

pikiran pengirim pesan dan bahkan hal itu dapat menimbulkan 

kesalahpahaman atau ketidak percayaan diantara para pihak. 

6) Deskriktif, umpan balik harus deskriktif dibandingkan evaluatif. 

Dalam umpan balik evaluatif, penerima tidak memiliki ruang 

lingkup untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas.  

7) Relevansi, umpan balik harus relevan dengan pesan yang dikirim 

ke penerima. Umpan balik yang tidak konsisten atau tidak relevan 

dapat menghambat keefektifan komunikasi. Hal ini juga dapat 

menciptakan konfik atau kesalahpahaman antara penerima dan 

pengirim.  

8) Menawarkan umpan balik, umpan balik yang harus ditawarkan, 

tidak dipaksakan. Itu tidak boleh diminta sebagai perintah. Jika 
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umpan balik dipaksakan, maka yang terjadi malah akan tidak 

efektif. 

9) Menghindari overload, Jika penerima kelebihan muatan dengan 

informasi, dia tidak akan memberikan Umpan balik segera atau 

akan mengirimkan umpan balik parsial, jadi umpan balik harus 

dibuat hanya untuk poin penting dan relevan.  

10) Spesifik, umpan balik dari setiap pesan harus jelas dan spesifik. 

Respon khusus membantu pengirim memahami reaksi penerima 

dengan mudah.  

Menurut Thoha (2010: 185) Karakteristik umpan balik komunikasi antar 

pribadi yang efektif dan tidak efektif dalam Manajemen Sumber Daya 

Manusia adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. Karakteristik Umpan Balik Komunikasi Antar Pribadi yang 

Efektif dan Tidak Efektif dalam Manajemen Sumber Daya 

Manusia 

Umpan Balik yang Efektif Umpan Balik yang Tidak Efektif 

Cenderung untuk membantu 

pegawai  

Cenderung memperkecil arti peranan 

pegawai 

Khusus dan terperinci  Bersifat umum 

Deskriptif  Bersifat menilai 

Bermanfaat  Tidak bermanfaat 

Memperhitungkan waktu  Tidak memperhitungkan ketepatan 

waktu 

Kesiapan pegawai untuk menerima 

dan memberikan umpan  

Membuat pegawai bertahan 

Jelas  Tidak memudahkan pengertian 

Sah dan benar  Tidak sah dan tidak benar 

Sumber: Thoha (2010: 185) 
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c. Kepercayaan  

Farida (2009: 181) Kepercayaan adalah keinginan untuk mempercayai 

pihak lain dimana dia saling berhubungan atau harapan seseorang bahwa 

kata-kata pihak lain dapat dipercaya. Salah satu prinsip sinergi adalah 

membangun kepercayaan dalam organisasi. Kondisi saling mempercayai 

harus dibangun walaupun memerlukan waktu. Ini adalah hal yang paling 

penting karena kepercayaan (trust) yang bijak dan cerdas adalah hal yang 

dapat mengubah suatu atau mewujudkan dinamika menuju perubahan 

yang diharapkan. Dalam organisasi kemampuan untuk membangun, 

menumbuhkan, menjaga dan mengembalikan semua kepercayaan para 

pemangku kepentingan maupun rekan kerja merupakan kunci dari sinergi.  

 

Membangun kepercayaan berarti memikirkan suatu kepercayaan dalam 

cara yang positif, membangun langkah demi langkah, komitmen demi 

komitmen. Jika kepercayaan dianggap sebagai sebuah resiko dan penuh 

ancaman, maka tidak ada hal positif yang bisa didapatkan. Oleh sebab itu 

kita harus membuat diri kita berpikir bahwa ketidakpastian  tersebut 

sebagai sebuah kemungkinan dan kesempatan yang didalamnya terdapat 

aktivitas yang kooperatif, pengetahuan, self respect dan nilai moral lainya. 

  

Menurut Robbins (2011:59) kepercayaan sebagai ekspetasi atau 

penghargaan positif bahwa orang lain tidak akan bertindak secara 

oportunistik, baik secara kata-kata, tindakan, dan kebijakan. Kepercayaan 

adalah tingkat kepercayaan diri dimana anggota golongan yang lain akan 

bertindak sesuai yang telah di pikirkan (Hart and Saunders, 1997). 
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Kemudian Rousseau et. al., 1998, menyatakan bahwa kepercayaan adalah 

keinginan untuk menerima kekurangan dengan pemikiran yang positif 

terhadap perilaku ataupun ketertarikan pada orang lain atau produk. 

 

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan kepercayaan adalah 

kesediaan elemen-elemen yang ada dalam suatu organisasi mewujudkan 

rasa saling percaya dalam pengembangan usaha atau dalam kerja sama 

yang sedang dilaksanakan sehingga diatara elemen yang tergabung dapat 

saling terbuka, saling membantu dan bekerjasama dengan baik.  

 

Menurut Komang Ardana (2013:186)  dalam penerapan pengembangan 

organisasi didasari oleh sejumlah asumsi dan kepercayaan yang meliputi :  

 

a) Asumsi tentang orang/individu, berkaitan dengan kemampuan fisik 

dan intelektual orang dan individu dalam penerapan pengembangan 

organisasi. 

b) Asumsi tentang kelompok, bekaitan dengan kekuatan dan pengaruh 

kelompok terhadap penerapan pengembangan organisasi. 

c) Asumsi tentang organisasi, berkaitan dengan kemampuan organisasi 

untuk menangani proses penerapan pengembangan organisasi. 

d) Asumsi sarana dan prasarana, berkaitan dengan fasilitas dan peralatan 

yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengembangan 

organisasi. 

e) Asumsi pasar atau konsumen, berkaitan dengan pasar/konsumen yang 

akan menggunakan produk/jasa yang dihasilan dari proses penerapan 

pengembangan organisasi. 



35 

 
 

Menurut Komang Ardana (2013:187)  terdapat 3 jenis kepercayaan, yaitu : 

1) Kepercayaan atribut objek, kepercayaan ini menghubungkan sebuah 

atribut dengan objek, seperti seseorang, barang atau jasa. Dimana 

melalui atribut objek, konsumen menyatkan apa yang diketahui tentang 

sesuatu dalam hal variasi atributnya. 

2) Kepercayaan manfaat atribut, merupakan persepsi konsumen tentang 

seberapa jauh atribut tertentu menghasilkan dan memberikan manfaat 

tertentu. 

3) Kepercayaan manfaat objek, merupakan persepsi konsumen tentang 

sejauh mana produk atau jasa tertentu akan memberikan manfaat 

tertentu. 

 

d. Kreativitas  

Zimmerer (2008) dalam Mulyana (2014: 309)  Kreativitas adalah 

kemampuan untuk  mengembangakan ide-ide baru  dan menemunkan 

cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang sedangkan inovasi 

adalah kemampuan untuk menemukan solusi kreatif terhadap masalah 

dan peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan oleh sebab 

itu kreativitas berpengaruh signifikan terhadap kapabilitas inovasi. 

Menurut Simonton (2009) dalam Yusmedi (2016 :74) Kreativitas sebagai 

generasi ide yanag asli  dan adaptif. Sering di konseptualisasikan  dan 

diukur pada dimensi orang kreatif, proses keatif dan produkatau hasil 

kretif. 
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Sedangkan Menurut Munandar (2009 : 46) Kreativitas  (divergen thinking) 

adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berfikir menciptakan 

atau menghasilkan suatu yang baru, berbeda, belum ada sebelumnya yang 

berupa suatu gagasan, ide, hasil karya serta respon dari situasi yang tidak 

terduga.  

 

Munandar (2009: 47) berpendapat tentang pengertian dan difinisi 

kreativitas menjadi beberapa rumusan sebagai berikut: 

1) Kreativitas adalah kemampuan yang dimiliki seseorang  untuk 

berinovasi membuat kombinasi baru, berdasarkan data yang 

dimiliki, informasi-informasi atau unsur-unsur yang ada.  

2) Kreativitas (berfikir kreatif atau berfikir divergen) adalah 

kemampuan seseorang berdasarkan data atau informasi yang 

tersedia dan dapat menemukan banyak kemungkinan jawaban 

terhadap suatu masalah, yang penekanannya adalah pada 

kuantitas, ketepatgunaan dan keragaman jawaban. 

3) Kreativitas dapat diasumsikan sebagai kemampuan seseorang 

yang mencerminkan kelancaran, keluwesan, fleksibilitas dan 

originalitas dalam berfikir, serta kemampuan untuk 

mengolaborasi (mengembangkan, memperinci, memperkaya) 

suatu gagasan. 

Dari difinisi yang disampaikan oleh para ahli dapat disimpulkan 

pengertian kreativitas adalah kemampuan dan metode yang digunakan 

seseorang yang digunakan untuk menyeleseikan masalah berupa gagasan, 
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ide, karya-karya yang baru atau karya yang pernah ada kemudian 

diperbaharui, informasi dan unsur yang ada lainnya yang hasilnya dapat 

menggambarkan kelancaran, keluwesan, fleksibelitas dan originalitas 

dalam berfikir dan menyampaikan pendapat, serta kemampuan untuk 

menggabungkan (mengembangkan, memperinci, memperkaya) suatu 

gagasan. 

 

Rogers dalam Utami Munandar, (2019:34) berpendapat bahwa ada tiga 

kondisi individu yang kreatif, yaitu :  

1) Seseorang memiliki keterbukaan dalam pengalamannya.  

2) Seseorang memiliki kemampuan untuk menilai situasi sesuai 

dengan kondisi pribadi dirinya sendiri (internal locus of 

evaluation), dan 

3) Memupunyai kemampuan untuk berekperimen, untuk mencoba – 

coba “bermain” dengan konsep-konsep. 

 

C. Tinjauan Tentang Inovasi  

 

Suryani (2008:304),  Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya 

terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang 

dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering 

dugunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang 

baru oleh masyarakat yang mengalami. Dalam konteks organisasi inovasi 

sangat dibutuhkan dalam pengembangan program usaha.  
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Sedangakan menurut Vontana (2009:20), inovasi adalah kesuksesan ekonomi 

dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-

cara lama dalam mentransformasi input menjadi output yang menciptakan 

perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang 

ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna, komunitas, sosietas dan 

lingkungan. Hadir nya BUMDes adalah sebagai salah satu inovasi yang 

diberikan pemerintah guna pengembangan potensi yang ada di daerah-daerah 

perdesaan.  

 

Sedangkan menurut Sutarno (2012)  dalam Mulyadi (2016:66)  inovasi 

organisasi didefinisikan sebagai cara-cara baru dalam pengaturan kerja, dan 

dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mendorong dan mempromosikan 

keunggulan kompetitif. Inti dari inovasi organisasi adalah kebutuhan untuk 

memperbaiki atau mengubah suatu produk, proses atau jasa. Inovasi 

organisasi mendorong individu untuk berpikir secara mandiri dan kreatif 

dalam menerapkan pengetahuan pribadi untuk tantangan organisasi. Semua 

organisasi bisa ber inovasi termasuk untuk organisasi perusahaan, rumah 

sakit, universitas, dan organisasi pemerintahan. Pentingnya nilai, pengetahuan 

dan pembelajaran dalam inovasi organisasi sangat penting. 

 

Noor (2013: 113) mengungkapkan bahwa dalam proses inovasi sebagai 

sebuah siklus ada empat komponen yang berperan yaitu: idea generations and 

discovery, idea selection, idea implementation, and idea diffusion. Dari 

pendapat  yang disampaikan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa inovasi 

adalah kemampuan dalam dalam menerapkan kreativitas untuk dapat 
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memecahkan masalah dan peluang meningkatkan kesejahteraan kehidupan 

baik individu maupun dalam organisasi.  

 

Noor (2013: 94) mengingatkan inovasi adalah perpaduan dari lima komponen 

yaitu:  

a. Strategy and Customers. Pemerintahan daerah harus tahu kapan, dimana, 

dan bagaimana inovasi itu dilakukan. 

b. Measures and Performance yaitu harus diketahui bagaimana mengukur 

keberhasilan inovasi yang dilakukan. 

c. Process (and Infrastructure), apakah inovasi yang dilakukan bersifat 

sementara atau menjadi bagian yang tak terpisahkan dari organisasi. 

d. People, bagaimana budaya organisasi yang ada di dalam memahami 

inovasi tersebut. 

e. Technology, bagaimana pemanfaatan alat dalam berinovasi tersebut? 

 

Menurut Rogers (2003) dalam Mulyadi (2016:66), menjelaskan bahwa, “an 

idea, practice, or object perceived as new by the individual”. Selain itu 

inovasi juga tidak terlepas dari beberapa hal antara lain: 

a. Pengetahuan baru. Sebuah inovasi hadir sebagai pengetahuan baru bagi 

masyarakat dalam sebuah system social tertentu. Pengetahuan ini 

merupakan factor penting penentu perubahan social yang terjadi dalam 

masyarakat.  

b. Cara baru. Inovasi juga dapat berupa sebuah cara baru bagi individu atau 

sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah 
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tertentu. Cara baru ini merupakan pengganti cara lama yang sebelumnya 

berlaku. 

c. Objek baru. Sebuah inovasi adalah objek baru bagi penggunanya, baik 

berbentuk fisik (berwujud/tangible), maupun yang tidak berwujud 

(intangible). 

d. Teknologi baru. Inovasi sangat indentik dengan kemajuan teknologi. 

Banyak contoh inovasi yang hadir dari hasil kemajuan teknologi. 

Indicator kemajuan dari sebuah produk teknologi yang inovatif biasanya 

dapat langsung dikenali dari fitur-fitur yang melekat pada produk 

tersebut. 

e. Penemuan baru. Hampir semua inovasi merupakan hasil penemuan baru. 

Sangat jarang ada kasus inovasi hadir sebagai sebuah kebetulan. Inovasi 

merupakan produk dari sebua proses yang sepenuhnya bekerja dengan 

kesadaran dan kesengajaan (Noor, 2013: 87). 

 

D. Tinjauan tentang Pengembangan Ekonomi Masyarakat 

 

1. Konsep Pengembangan Masyarakat 

Zubaedi (2013:5) mendefinisikan bahwa pengembangan masyarakat 

adalah “The process of assisting ordinary people the improve their own 

communities by undertaking collective action”. Sedangkan menurut 

United Nation : 

“Pengembangan masyarakat adalah suatu proses yang didesain 

untuk menciptakan kondisi ekonomi dan kemajuan sosial untuk 

komunitas yang berhubungan dengan partisipasi aktif dan untuk 

memenuhi kemungkinan kepercayaan atas inisiatif komunitas”. 

 



41 

 
 

Ayub M. Padangaran (2011: 29) mengartikan pengembangan masyarakat 

sebagai sebuah upaya untuk memperluas, atau meningkatkan, atau 

mengubah potensi-potensi yang ada dalam suatu masyarakat ke suatu 

keadaan sebelumnya. Berdasarkan pengertian diatas, pengembangan 

masyarakat merupakan upaya meningkatkan kondisi masyarakat menjadi 

lebih baik dari sebelumnya melalui kegiatan-kegiatan yang sudah 

direncanakan. Pengembangan masyarakat mencangkup aspek kuantitas, 

dan aspek kontinyunitas serta meliputi dimensi cukup luas dan tatarannya 

yang bervariasi dari kognitif sampai kepada afektif. 

 

Jim Ife (2008) dalam Adianto (2014: 2), menganggap bahwa dalam 

pelaksanaan pengembangan masyarakat, semakin banyak orang yang 

menjadi peserta aktif dan semakin lengkap partisipasinya, semakin ideal 

kepemilikan dan proses masyarakat serta proses-proses inklusif yang 

diwujudkan. Partisipasi sangat penting untuk perubahan dari bawah dan 

sangat penting dalam mempertahankan fokus pada proses. 

Pengembangan masyarakat memang menekankan pada proses, bukan 

hasil.  

 

Abdul Basith dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Kemasyarakatan 

menyebutkan keberhasilan ekonomi kemasyarakatan: pengalaman dan 

penelitian terdapat terdahulu oleh Philip Mahwod (1993). Penelitian 

tentang efektivitas pengelolaan pemerintahan yang dilakukannya yang 

berjudul Local Government Effectivity in The Third World: The of 

Tropical Efrica. Mahwood mensinyalir bahwa kemiskinan dan 
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ketertinggalan pembanguna di negara-negara dunia ketiga, pada 

umumnya terkait dengan sumber daya manusia yang kurang memadai. 

 

Beberapa variabel yang diidentifikasi memberikan kontribusi pada 

rendahnya tingkat taraf kehidupan pada negara-negara dunia ketiga 

tersebut sehingga menyebabkan selalu tertinggal jauh dibandingkan 

dengan negara-negara maju lainnya, diantaranya adalah: (1) Kualitas 

sumber daya manusia yang dimiliki, (2) Kompetensi tenaga administrasi 

pemerintahan, (3) Kondisi kerja, (4) Kinerja aparatur pelaksana 

pemerintahan secara keseluruhan. 

 

Abdul Basith (2012: 49-50) dari hasil penelitiannya bisa ditelaah dari 

segi taraf kehidupan ekonomi masyarakatnya dan pembangunan yang 

dilakukan di negaranya. Rendahnya kinerja aparatur pelaksana yang 

menangani pengelolaan pemerintahan menjadi sektor yang paling 

berpengaruh menghambat ekonomi kemasyarakatan. Pada bagian lain 

juga disebabkan oleh kompetensi para administrator pemerintahan yang 

kurang memadahi. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah 

senantiasa memberikan pembinaan dan pengarahan kepada pelaksana 

pemerintahan untuk dapat bekerja secara optimal dan memberikan 

pelayan sebaik mungkin kepada masyarakat. Dengan demikian, 

pengelolaan pemerintahan menjadi efektif sehingga ketertinggalan 

negara-negara dunia ketiga dapat dihilangkan dan bisa sejajar dengan 

negara-negara maju yang lain 

 



43 

 
 

Dimana dalam konsep pengembangan masyarakat berbeda dengan 

pembangunan yang didominasi oleh persoalan hasil dan tujuan. Namun 

untuk saat ini pengembangan masyarakat merupakan konsep dari 

pembangunan berbasis masyarakat, dimana dalam implementasinya 

partisipasi adalah prinsip fundamental dalam pengembangan masyarakat. 

Indikator keberhasilan dalam pengembangan masyarakat adalah adanya 

kerja kolektif dari stakeholder pengembangan masyarakat itu sendiri. 

Yang menjadi stakeholder pengembangan masyarakat adalah: 

a. Pemerintah berperan dalam menciptakan gambaran program, 

mencari sumber dana, penglokasian dana, menjadi penghubung 

dengan pihak swasta.  

b. Organisasi sebagai salah satu indikator dalam mendukung 

pemerintah sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap kinerja 

pemerintah. 

c. Masyarakat adalah sebagai penerima manfaat dari upaya yang 

direncanakan pemerintah. 

 

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

Toto Mardikanto (2013: 61) Pemberdayaan masyarakat adalah proses 

partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada 

masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan 

mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah 

tersebut. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan 

untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti 

kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompk lemah dalam 
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masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah 

kemiskinan. 

 

Menurut Jim Ife (1997)  dalam Adianto (2014:3) mendefinisikan 

pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, 

pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan 

kemampuan mereka dalam menentukan masa depan-nya sendiri dan 

berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya. 

Maka secara operasional pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses 

memampukan dan memandirikan masyarakat untuk memanfaatkan 

potensi yang dimiliki agar tidak ketergantungan dengan pemberian 

pemerintah. 

 

Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan,apabila dirancang 

dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat 

kesejahteraan masayarakat bukannya meningkatkan produksi. Konsep ini 

mengubah prinsip yang selama ini dianut, yaitu bahwa pencapaian 

pembangunan lebih diarahkan pemenuhan targettarget variable ekonomi 

makro. Upaya untuk mewujudkan tujuan ini, antara lain berupa 

pembentukan bentuk usaha kemitraan yang mutualistis anatara orang 

lokal dengan orang-orang yang lebih mampu. 

 

Dari pendapat  yang disampaikan oleh para ahli dapat disimpulkan 

bahwa pemberdayaan masyarakat  adalah dapat kesempatan, 

pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas 

dalam menentukan masa depan mereka dan bagaimana memberikan 
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kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah 

kehidupan dalam komunitasnya. 

 

Ayub M. Padangaran (2011: 31-32)  Ada tiga tahapan yang dilalui untuk 

sampai pada kondisi dimana masyarakat berdaya untuk mengembangkan 

dirinya sendiri, ketiga tahap itu adalah :  

a Tahap penyadaran, yaitu tahap dimana masyarakat diberi pencerahan 

dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk 

mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik. 

b Tahap pengkapasitasan (capacity building), atau memampukan 

(enabling), yaitu tahap dimana masyarakat diberi pengetahuan, 

ketrampilan, fasilitas, organisasi, dan sistem nilai atau aturan main. 

c Tahap pendayaan (empowerment), yaitu tahap dimana masyarakat 

diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, 

ketrampilan dan kemampuan yang telah mereka miliki untuk 

mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri. 

 

Menurut Baonewidjojo, menyimpulkan bahwa pengembangan 

masyarakat adalah upaya untuk mencapai enam tujuan yaitu :  

1. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, 

2. Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan partisipasi masyarakat, 

3. Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil 

pembangunan, 

4. Menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya 

sendiri, 
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5. Membangun serta memelihara sarana dan prasarana fisik 

wilayahnya, serta 

6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 

 

Tujuan Pemberdayaan Masyrakat Tujuan yang ingin dicapai dari 

pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat 

menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, 

bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih 

lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu 

masyarakat yang mandiri.  

 

Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami 

masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, 

memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi 

mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan 

mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan 

kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang 

dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian 

untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya 

manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan 

afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik- material. 

 

3. Konsep Pengebangan Ekonomi Masyarakat 

Menurut Jim Ife  (2008) dalam Adianto (2014:4) Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat merupakan upaya merelokasikan aktivitas ekonomi 

dalam masyarakat agar dapat mendapatkan keuntungan bagi masyarakat 
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dan untuk merevitalisasi masyarakat serta untuk memperbaiki kualitas 

kehidupan. Pemberdayaan Desa merupakan media pembelajaran dan 

pengembangan kemampuan para pelaku pembangunan, serta media 

mewujudkan masyarakat sebagai penggagas dalam sebuah kegiatan  

pembangunan. 

 

Menurut Willy Wirasasmita Pengembangan ekonomi masyarakat juga 

merupakan proses pengelolaan potensi Desa yang dimobilisasi 

masyarakat setempat. Proses pengelolaan potensi juga harus dilakukan 

dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena proses tersebut 

mengkombinasikan sumber daya manusia dan alam sehingga tercipta 

kesinambungan dalam mengatasi permasalahan masyarakat dan masalah 

Desa lainnya. 

 

“Willy Wirasasmita berpendapat bahwa untuk meningkatkan 

ekonomi perdesaan harus dilakukan dengan strategi pembangunan 

yang berkarakter, yaitu: (1) mempunyai kemampuan dalam 

menyelesaikan berbagai persoalan di dalam ekonomi perdesaan; (2) 

memaksimalkan penyelesaian perekonomian tidak harus melakukan 

peminjaman kepada pihak eksternal dalam menyelesaikan 

permasalahan perekonomian; (3) memanfaatkan hasil sumber daya 

pembangunan yang ada dengan memberikan kepastian secara 

hukum kepada masyarakat dengan mengoptimalkan 

pelaksanaannya; (4) menjadikan pembangunan terus berkelanjutan 

untuk masyarakat yang lebih baik untuk masa yang akan dating” 

 

Sedangkan menurut Kartasasmita (1996: 142) pengembangan ekonomi 

masyarakat adalah pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan yang 

dihasilkan oleh upaya pemerataan, penekanan pada peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. 
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Dari pendapat  yang disampaikan oleh para ahli dapat disimpulkan 

bahwa pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya atau metode 

dalam menjalankan aktivitas ekonomi guna pemenuhan kebutuhan 

masyarakat secara individu dan kelompok demi terciptanya kesejahteraan 

masyarakat. Strategi efektif dalam merealisasikan pengembangan 

ekonomi masyarakat adalah dengan cara memberdayakan masyarakat 

melalui pemberian penguatan, kemampuan, pengetahuan dalam 

mengelola asset yang ada di dalam masyarakat agar tercapainya kondisi 

sosial ekonomi masyarakat yang tinggi. 

 

E. Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

 

1. Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, 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 yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa 

pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan 

masyarakat desa. 

 

Anom (2015: 9) Pemaknaan Badan Usaha Milik  Desa (BUMDes)  

menurut Kementerian Desa, Pembang unan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi sebagai berikut: 
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a Badan Usaha Milik  Desa (BUMDes) merupakan salah satu strategi 

kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa. 

b Badan Usaha Milik  Desa (BUMDes) merupakan salah satu strategi 

kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui 

pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif. 

c Badan Usaha Milik  Desa (BUMDes) merupakan salah satu strategi 

kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di 

Desa. 

d Badan Usaha Milik  Desa (BUMDes) merupakan salah satu bentuk 

kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha 

yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa. 

 

2. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan sebagai 

upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau 

pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-

Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan 

Usaha Milik Desa, BUMDes didirikan dengan tujuan: 

a. Meningkatkan perekonomian desa. 

b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan 

desa. 



50 

 
 

c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi 

ekonomi desa. 

d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau 

dengan pihak ketiga. 

e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung 

kebutuhan layanan umum warga. 

f. Membuka lapangan kerja. 

g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan 

pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. 

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli 

desa.  

 

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik  Desa (BUMDes) 

merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang 

dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjalankan usaha di bidang 

ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketetuan peraturan 

perundang-undangan. Oleh karena itu, agar Badan Usaha Milik  Desa 

(BUMDes) dapat berjalan secara efektif, efisien, dan mandiri. 

Kamaroesid (2016 :18) 

Untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik  Desa (BUMDes) tersebut, 

hendaklah dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan 

konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang 

dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini 
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diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat Badan Usaha 

Milik  Desa (BUMDes) akan menjadi usaha desa yang paling dominan 

dalam menggerakan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu 

memberikan pelayanan kepada non-anggota (di luar desa) dengan 

menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya 

terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, 

sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan 

usaha yang dijalankan Badan Usaha Milik  Desa (BUMDes) 

(Kamaroesid, 2016 :19) 

 

3. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa 

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:  

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah Pasal 213 Ayat (1).  

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai 

Pasal 90.  

c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 

sampai Pasal 142. 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang 

Badan Usaha Milik Desa.  

e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 

Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.  
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f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 

pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan 

Usaha Milik Desa. 

 

4. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penting 

untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama 

oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah 

Kabupaten, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu: 

a. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus 

mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan 

kelangsungan hidup usahanya.  

b. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus 

bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan 

kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.  

c. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus 

diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. 

d. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan 

masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan 

masyarakat dengan mudah dan terbuka. 

e. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung 

jawabkan secara teknis maupun administratif.  
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f. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan 

dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.  

Terkait dengan perkembangan perekonomian Desa maka proses 

penguatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  

diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang 

yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan 

ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes). Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan 

Pendapatan Asli Desa (PADes) yang selanjutnya dapat digunakan untuk 

kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya 

penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (cooperatif), 

membangun kebersamaan/ menjalin kerekatan di semua lapiran 

masyarakat desa. Sehingga ini menjadi daya dorong (steam engine) 

dalam upaya pengetasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses 

pasar. 

F. Kerangka Pikir 

 

Penelitian ini dilakukan atas beberapa masalah yang terjadi dilapangan yaitu 

banyak nya kendala dalam pelaksanaan program-program yang ada di desa 

tersebut. Peran masing-masing elemen yang ada didalamnya  belum 

menunjukan kinerja yang maksimal. Hal ini mengakibatkan desa kurang 

produktif dalam memanfaatkan potensi dan aset desa yang dimiliki. Pada era 

otonomi desa sekarang ini, desa dapat membangun kemampuan sumber daya 

ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan 
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ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Desa dapat 

menggali potensi-potensi desa yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. 

 

Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan upaya peningkatan 

pendapatan masyarakat. Hal ini sangat penting, karena dalam prosesnya 

mengedepankan partisipasi masyarakat untuk bertindak memperbaiki kondisi 

perekonomian, sehingga memperkecil sifat ketergantungan masyarakat 

terhadap pemerintah namun masyarakat memiliki kemampuan untuk 

mengelola potensi desa dengan sebaik-baiknya. BUMDes merupakan salah 

satu strategi pemerintah untuk memperkecil angka kemiskinan masyarakat 

Desa. Keberadaan BUMDes di Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan  

Kabupaten Pesawaran dapat menggerakkan kegiatan ekonomi. 

 

Dalam mendorong perekonomian desa yang mandiri maka pemerintah 

membuat kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang 

dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU No. 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan 

bahwa: “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi desa”. 

 

Desa Wiyono memiliki potensi untuk menjadi desa yang maju dikarnakan 

banyak sekali usaha-usaha kecil yang ada di Desa tersebut. Oleh sebab itu 
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sangat dibutukan  kerjasama untuk mengembangkan potensi yang ada. 

Dengan ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Unggul bersinergi 

dengan masyarakat  ini dikelola dan terus dikembangkan secara optimal maka 

pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal akan meningkat. 

 

Sinergitas BUMDES Tunas Unggul terhadap Pengembangan ekonomi 

masyarakat Desa Sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau 

perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas yang 

dilakukan BUMDes sebagai Inovasi dalam pengembangan ekonomi 

masyarakat desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran  

dapat dilihat dari : komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, 

kepercayaan,  dan kreativitas. 
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Gambar 1. Kerangka Penelitian 

    (Diolah oleh peneliti, 2019) 

Doctoroff (1977) dalam Jovi (2017:40) Sinergitas yang dilakukan BUMDes sebagai 

Inovasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa Wiyono, Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran  dapat dilihat dari : 

1. Komunikasi yang efektif dilihat dari proses komunikasi yang terakomodir dalam 

BUMDes.  

2. Umpan balik yang cepat diihat dari bagaimana proporsi atau benefit yang akan 

diambil oleh masyarakat maupun pemerintah. 

3. Kepercayaan dilihat dari kompsisi peran yang dijalankan yang didalamnya berisi 

representasi dari pemerintah desa dan masyarakat. 

4. Kreativitas dilihat dari pengelolaan ekonomi lokal masyarakat yang ada dijadikan 

dasar untuk menjadikan ikon-ikon dalam pengembangan usaha BUMDes. 

Banyak nya usaha-usaha kecil yang belum 

berkembang serta kurangnya kesadaran  

masyarakat akan pengembangan potensi Desa 

salah satunya Pemerintah Desa  Wiyono 

membentuk BUMDes Tunas Unggul. 

 

Dalam mendorong pengembangan ekonomi 

masyarakat  desa yang mandiri maka pemerintah 

membuat kebijakan pembentukan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes). Yang dilandasi oleh 

undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah Pasal 213 Ayat (1) 

Diperlukan sinergitas  

dalam pengembangan 

ekonomi masyrakat 

melalui  Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes). 

 



 
 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

1. Gambaran Umum Desa Wiyono  

a. Sejarah Desa Wiyono  

Desa Wiyono adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Luas wilayah Desa 

Wiyono adalah 1.100 ha, yang kemudian dibagi menjadi 7 dusun. Sebelum 

tahun 1994 Desa Wiyono masih menjadi induk Desa Kebagusan 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Lampung Selatan. Pada tanggal 2 

maret 1994 Desa Kebagusan mulai dipecah menjadi 2 yaitu Desa 

Kebagusan dan Desa Wiyono. 

 

Pada tanggal 5 Juni 1994 pejabat sementara Kepala Desa Wiyono dijabat 

oleh Bapak Maidi. Desa Wiyono mulai didefinitifkan pada tanggal 10 

September 1997 dan Kepala Desa yang pada saat itu dijabat oleh Bapak 

Maidi sampai tahun 2001 sebelum masa jabatannya berakhir Bapak Maidi 

meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh istrinya yaitu ibu Dariah 

mulai tanggal 9 September 2002 sampai 9 Oktober 2007. 
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Pada tanggal 19 Agustus 2008 diadakan lagi pemilihan Kepala Desa 

Wiyono yang diikuti oleh 2 orang calon Kepala Desa yaitu Saudara M. 

Toha dan Saudara Supriadi, adapun pemilihan tersebut dimenangkan oleh 

Bapak. M. Toha, dan diadakan pelantikan kepala desa terpilih yaitu Bapak. 

M. Toha yang masa jabatannya sampai 2013, pada 26 juni 2013 diadakan 

pemilihan kepala desa yang diikuti 3 0rang calon kepala desa yaitu saudara 

Edi prajoko, saudara Sarwanto, dan saudara Suherwanto adapun pemilihan 

tersebut dimenangkan oleh Saudara Suherwanto yang menjabat sampai 

juni 2018, pada 2018 lalu Desa Wiyono di pimpin oleh PJS yang bernama 

Bapak Sujono selaku Sekertaris Desa Wiyono. 

 

Sejarah kepemimpinan Desa Wiyono dari 5 Juni 1987 sampai saat ini telah 

mengalami 4  kali pergantian. 

a. 5 Juni 1994 sampai dengan 2001 dijabat oleh Bapak Maidi. 

b. 9 September 2002 sampai 9 Oktober 2007 dijabat oleh Ny. Dariah. 

c. 19 Agustus 2008 sampai 2013 dijabat oleh Bapak. M. Toha 

d. 24 juni 2013 sampai 2018 dijabat oleh bapak Suherwanto  

e. 2018-sekarang dijabat oleh Bapak Sujono selaku PJS Desa Wiyono. 

 

b. Letak Geogerafis 

Desa Wiyono memiliki luas wilayah 1.100 ha, dengan batas-batas sebagai 

berikut : 

a. Sebelah Utara  berbatasan dengan Desa Tanjung Sari Kecamatan 

Negeri Katon 
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b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Betung Kecamatan 

Gedong Tataan 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taman Sari Kecamatan 

Gedong Tataan 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kebagusan Kecamatan Gedong 

Tataan 

Secara geografis Desa Wiyono merupakan daerah daratan dan sebagai 

besar lahan perkebunan yakni seluas 432 ha/m2, kemudian sebagian lain 

untuk pemukiman yakni seluas 400 ha/m2. 

c. Demografi 

Penduduk Desa Wiyono terdiri dari berbagai suku bangsa (heterogen). 

Sampai dengan tahun 2019, berdasarkan data statistik jumlah penduduk 

Desa Wiyono adalah 6429 jiwa. 

 

Tabel 6. Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis 

No Etnis Laki-Laki Perempuan 

1. Jawa 49 orang 32 orang 

2. Batak 179 orang 197 orang 

3. Minang 64 orang 54 orang 

4. Betawi 11 orang 21 orang 

5. Sunda 419 orang 451 orang 

6. Jawa 2517 orang 2095 orang 

7. Madura 97 orang 89 orang 

8. Bali 47 orang 36 orang 

9. Mandar 75 orang 89 orang 

10. Timor 1 orang - 

 Jumlah 3365 orang 3064 orang 

(Sumber: Monografi Desa Wiyono 2019) 

 

 

 



73 

Berdasarkan tabel 6. Komposisi jumlah penduduk berdasarkan Etnis di 

Desa Wiyono terdapat sepuluh etnis mayoritas diantara nya adalah Etnis 

Jawa. Dalam hal ini perbedaan etnis tidak membuat masyarakat Desa 

Wiyono saling membeda-bedakan hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan 

semua etnis di setiap kegiatan yang ada di desa tersebut yang tujuannya 

untuk pengembangan ekonomi masyarakat. 

 

d. Penduduk Desa Wiyono Berdasarkan Sosial Ekonomi. 

Sebagian besar penduduk Desa Wiyono bermata pencarian petani dan 

peternak, hal ini dapat dibuktikan melalui tabel berikut : 

Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata pencarian 

No Mata pencarian Laki-laki Perempuan  Jumlah  

1. Petani 1128 orang 574 orang 1702 orang 

2. Buruh Tani 52 orang 23 orang 75  orang 

3. Pegawai  Negeri Sipil 58 orang 52 orang 110 orang 

4. Pedagang Keliling 15 orang 17 orang 32 orang 

5. Peternak  102 orang - 120 orang 

6. Montir  4 orang - 4 orang 

7. Bidan Swasta  - 1 orang 1 orang 

8. Perawat Swasta 1 orang - 1 orang 

9. Pembantu Rumah 

Tangga 

- 15 orang 15 orang 

10. TNI 8 orang - 8 orang 

11. POLRI 5 orang - 5 orang 

12. Pensiunan 

PNS/TNI/POLRI 

89 orang 29 orang 118 orang 

13. Pengusaha Kecil dan 

Menengah 

12 orang - 12 orang 

14. Dosen Swasta  1 orang - 1 orang 

15.  Karyawan Perusahaan 

Swasta  

78 orang 52 orang 130 orang 

 

16.  Karyawan 

Perusahaan 

Pemerintah  

35 orang - 35 orang 

 Jumlah  1588 orang 763 orang 2351 orang 

(Sumber: Monografi Desa Wiyono 2019) 
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Berdasarkan tabel 7. Dapat diketahui matapencarian masyarakat Desa 

Wiyono  memiliki jenis yang beragam. Dapat dilihat bahwa matapencarian 

masyarakat Desa Wiyono sebagai petani cukup banyak yaitu 1702 orang 

dan sebagai petrnak yaitu 120 orang oleh sebab itu BUMDes Tuns Unggul 

membuka unit usaha peternakan dan pertanian. 

e. Penduduk Desa Wiyono Berdasarkan Agama 

Penduduk Desa Wiyono sebagian besar memeluk agama Islam. Adapun 

komposisi jumlah penduduk pada tahun 2019 berdasarkan agama dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

No. Agama  Laki-laki  Perempuan  Jumlah  

1. Islam  3.214 orang 2.878 orang 6.092 orang  

2. Kristen  119 orang 141 orang 260 orang  

3. Khatolik  32 orang 45 orang 77 orang  

 Jumlah  3.365 orang 3.064 orang 6.429 orang  

(Sumber: Monografi Desa Wiyono 2019) 

 

Berdasarkan tabel 8.  Ada tiga agama yang dipeluk oleh masyarakat Desa 

Wiyono.  Sebagian besar memeluk agama Islam, namun hal ini tidak 

membuat perpecahan umat ber-agama semua masyarakat hidup dengan 

baik dalam melakukan aktivitas perekonomian dan saling menghargai 

sesama umat ber-agama. 

 

f. Penduduk Desa Wiyono Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Adapun komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 
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Tabel 9. Tingkat Pendidikan Masyarakat 

No.  Tingkat 

pendidikan 

Laki-laki Perempuan Jumlah  

1. TK  45 orang 53 orang 96 orang  

2. SD 436 orang 315 orang 787 orang  

3. SMP  534 orang 482 orang 1.016 orang  

4. SMA 721 orang 629 orang 1.350 orang  

5. D1 12 orang 19 orang 31 orang  

6. D2 131 orang 106 orang 235 orang  

7. D3 103 orang 98 orang 201 orang  

8. S1 78 orang 59 orang 137 orang  

9. S2 5 orang 2 orang 7 orang  

 Jumlah  2.065 orang  1.763 orang  3.860 orang  

           (Sumber: Monografi Desa Wiyono 2019) 

 Berdasarkan tabel 9. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Wiyono dengan 

jumlah terbanyak adalah di tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) yaitu 

sebanyak 1.350 dan untuk lulusan sarjana juga sudah lumayan banyak 

orang oleh sebab itu Aparatur Desa Wiyono dan Pengurus BUMDes Desa 

Wiyono adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang cukup 

dalam pengembangan ekonomi masyarakat. 

g. Penduduk Desa Wiyono Berdasarkan Jenis Kelamin 

Adapun komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 10 . Pengelompokkan penduduk berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-laki  3.365 orang 

2. Perempuan  3.064 orang 

 Jumlah  6.429 orang 

           (Sumber: Monografi Desa Wiyono 2019) 

 Berdasarkan tabel 10. Bila dikelompokan menurut jenis kelamin  antara 

perempuan dan lali-laki jumlah terbanyak adalah laki-laki yang berjumlah 

3.365 orang  namun tidak terlalu jauh perbandingan nya dengan jumlah 



76 

perempuan yang berjumlah 3.064 orang. Di Desa Wiyono partisipasi 

perempuan sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi 

masyarakat dengan keterkaitanya dalam setiap program usaha BUMDes 

Tunas Unggul. 

h. Penduduk Desa Wiyono Berdasarkan Kualitas Angkatan Kerja 

Adapun komposisi penduduk menurut kualitas angkatan kerja dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 11. Kualitas Angkatan Kerja 

No.  Angkatan Kerja  Laki-laki  Perempuan  

1. Penduduk usia 18-56 tahun 

yang buta aksara dan huruf/ 

angka latin 

- - 

2. Penduduk usia 18-56 tahun 

yang tidak tamat SD 

97 orang  55 orang  

3. Penduduk usia 18-56 tahun 

yang tamat SD 

53 orang  59 orang  

4. Penduduk usia 18-56 tahun 

yang tamat SLTP  

873 orang  918 orang 

5. Penduduk usia 18-56 tahun 

yang SLTA  

1.233orang 1.950 orang 

6. Penduduk usia 18-56 tahun 

yang tamat Perguruan Tinggi  

118 orang  97 orang 

 Jumlah  2.374 orang  2.379 orang 

(Sumber: Monografi Desa Wiyono 2019) 

Berdasarkan data tabel 11. Terlihat bahwa jumlah kualitas angkatan kerja 

pada usia 18-56 tahun menunjukkann level tertinggi artinya tenaga kerja 

usia 18-56 tahun yang lulusan SMA merupakan tenaga kerja yang 

produktif. Jika diprenstasikan bahwa pada umur 18-56 tahun angkatan 

kerja laki-laki mencapai 6,19%, sedangkan perempuan mencapai 6,50%. 
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2. Gambaran Umum Pemerintah dan Perangkat Desa Wiyono 

Untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan Desa Wiyono Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran didukung perangkat desa yang 

berjumlah 6 orang dengan susunan seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 12. Susunan Organisasi Desa Wiyono 

No. NAMA JABATAN 

1. SUHERWANTO Kepala Desa 

2. SUJONO Sekretaris Desa 

3. SUMIYO Kepala Seksi Kesejahteraan  

4. JONO MAULANA  Kepala Urusan Pemerintahan 

5. SUMIRAN  Kepala Urusan Pelayanan  

6. LINDA OKTIANA Kepala Urusan Tata Usaha 

7. SUPRIYADI  Kepala Urusan Keuangan 

8. SUSANTO Kepala Urusan Perencanaan 

(Sumber: Monografi Desa Wiyono 2019) 

Pemerintah Desa Wiyono terdiri dari : 

a. Kepala Desa 

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa Wiyono dari calon yang 

memenuhi syarat. 

b. Perangkat Desa 

1) Sekretaris Desa Kedudukan dari Sekretaris Desa Wiyono yaitu sebagai 

staf pembantu Kepala Desa dan pemimpin Sekretariat Desanya sendiri. 

Tugasnya yaitu menjalankan administrasi Pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan desa serta memberikan pelayanan administrasi 

kepada Kepala Desa.  

2) Kepala Urusan Kedudukan kepala urusan yaitu sebagai unsur pembantu 

Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya. Tugas utamanya yaitu 

menjalankan kegiatan-kegiatan Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya 
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masing-masing. Kepala urusan di Desa Wiyono ada 6 yaitu, Kepala 

Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan 

Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Tata usaha 

dan Kepala Urusan Keuangan. 

Berdasarkan pemaparan diatas, struktur organisasi Pemerintahan Desa 

Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tahun 2019 

dapat dilihat pada gambar  sebagai berikut: 

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT 

DESA WIYONO KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN 

PESAWARAN TAHUN 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur organisasi dan tata kerja Desa Wiyono 

(Sumber: Observasi peneliti, 2019) 
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Desa Wiyono terbagi menjadi 7 (tujuh) Dusun dan 26 (dua puluh enam) 

Rukun Tetangga (RT) seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 13. Daftar Nama Kepala Dusun (Kadus) dan Rukun Tetangga 

(RT) Desa Wiyono 

No. KEPALA DUSUN RT 

1. Kadus Wiyono  

Panut 

RT 1 = M.Khoji Fauzi  

RT 2 = Ngadiran 

RT 3 = Singgih Prasojo 

RT 4 = Basirun 

2. Kadus Way Linti 

Darwo 

RT 1 = Supriyadi 

RT 2 = Salud Gunanto  

RT 3 = Jualdi  

RT 4 = Supriyono  

RT 5 = Suwanto  

RT 6 = Supriyadi  

RT 7 = Samsi 

3. Kadus Gunung Rejo  

Dirun 

RT 1 = Wagirun  

RT 2 = Slamet  

RT 3 = Sukirman  

RT 4 = Wandiyo  

RT 5 = Gunanto 

4. Kadus Dam C 

Purwanto 

RT 1 = Riyanto  

RT 2 = Mujiman  

RT 3 = Purwanto 

5. Kadus Suka Tinggi  

Tarmizi 

RT 1 = Warseno  

RT 2 = Suratman 

6. Kadus Wayhui 

Suntama 

RT 1 = Endang Sudiaman  

RT 2 = Samsuri 

7. Kadus KM 21  

Bambang 

RT 1 = Sigit Yusa  

RT 2 = Sudarmin  

RT 3 = Jumar 

(Sumber: Monografi Desa Wiyono 2019) 

 

Perangkat desa di Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran adalah berjumlah 39 orang. Dilihat berdasarkan tingkat 

pendidikan, sebanyak 17 orang berpendidikan SLTA/ Sederajat, dan 

sebanyak 22 orang berpendidikan SLTP/ Sederajat. 
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Tabel 14. Perangkat Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat 

Pendidikan  

Laki-laki  Perempuan  Jumlah  

1. SLTP / Sederajat 10 orang  12 orang  22 orang  

2. SLTA / Sederajat 10 orang  7 orang  17 orang  

 Total  20 orang  19 orang  39 orang  

            (Sumber: Monografi Desa Wiyono 2019) 

 

Berdasarkan tabel 14. Perangkat Desa Wiyono mempunyai tingkat 

pendidikan yang berbeda-beda namun tidak menjadi alasan untuk mereka 

tidak belajar dan tidak bekerja dengan baik dalam melakukan pelayanan 

terhadap masyarakat. 

Untuk menunjang tugas dan tanggung jawabnya, perangkat desa di Desa 

Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran memiliki 

sarana dan prasarana pemerintahan desa yang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 15. Gedung Kantor 

No. Gedung Kantor Keterangan 

1. Kondisi  Baik 

2. Jumlah ruang kerja  2 Ruang 

3. Balai Desa  Ada 

4. Listrik  Ada 

5. Air Bersih  Ada 

6. Telepon  Tidak 

7. Rumah Dinas Kepala  Tidak 

8. Rumah Dinas Perangkat Desa Tidak  

(Sumber: Monografi Desa Wiyono 2019) 

Berdasarkan tabel 15. Dapat dilihat bahwa Gedung Kantor Desa Wiyono 

cukup baik dengan jumlah ruang kerja 2 ruang yang dilengkapi dengan 

listrik dan air bersih untuk menunjang aktivitas di kantor Desa Wiyono. 

Berikut ini merupakan gambar lokasi kantor Desa Wiyono. 
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) 

Gambar 4. Kantor Desa Wiyono  

(Sumber: Observasi peneliti, 2019) 

 

 

Kantor desa yang berada di desa wiyono  ini adalah bangunan yang 

mempunyai dua bagian ruangan. Ruangan pertama digunakan sebagai 

tempat aktivitas perangkat desa dan ruangan ke 2 yang lebih besar 

dipakai untuk  berbagai macam kegiatan seperti musyawarah desa, 

Posyandu, Rapat BUMDes, dan beberapa kegitan lainya.  

Tabel 16. Inventaris dan alat tulis kantor 

No. Jenis  Jumlah  

1. Mesin Tik  1 buah 

2. Meja  4 buah 

3. Kursi  50 buah 

4. Almari arsip  2 buah 

5. Komputer  3 buah  

6. Mesin fax 1 buah  

7. Kendaraan dinas  1 buah 

(Sumber: Monografi Desa Wiyono 2019) 

 

Berdasarkan tabel 16. Inventaris dan alat tulis kantor di Desa Wiyono 

sangat memadai dikarnakan penunjang dalam pelaksanaan tugas aparatur 

desa sudah tersedia dengan keadaan baik. Untuk itu dalam pelaksanaan 

program kerja dari pemerintah desa dapat berjalan dengan efektif dan 

terstruktur. 



82 

Tabel 17. Administrasi pemerintahan desa 

No  Administrasi Pemerintahan Desa Keterangan  

1. Buku Data Peraturan Desa  Ada/ Terisi 

2. Buku Keputusan Kepala  Ada/ Terisi 

3. Buku Administrasi Kependudukan Ada/ Terisi 

4. Buku Data Inventaris  Ada/ Terisi 

5. Buku Data Aparat  Ada/ Terisi 

6. Buku Data Tanah Milik Desa  Ada/ Terisi 

7. Buku Administrasi Pajak dan Retribusi  Ada/ Terisi 

8. Buku Data Tanah  Ada/ Terisi 

9. Buku Laporan Pengaduan Masyarakat  Ada/ Terisi 

10. Buku Agenda  Ada/ Terisi 

11. Buku Ekspedisi  Ada/ Terisi 

12. Buku Profil Desa  Ada/ Terisi 

13. Buku Data Induk Penduduk  Ada/ Terisi 

14. Buku Data Mutasi Penduduk  Ada/ Terisi 

15. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk 

Akhir Bulan 

Ada/ Terisi 

16. Buku Registrasi Pelayanan Penduduk Ada/ Terisi 

17. Buku Data Penduduk Sementara  Ada/ Terisi 

18. Buku Anggaran Penerimaan Ada/ Terisi Ada/ Terisi 

19. Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai dan 

pembangunan  

Ada/ Terisi 

20. Buku Kas Umum  Ada/ Terisi 

21. Buku Kas Pembantu Penerimaan  Ada/ Terisi 

22. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin 

dan Pembangunan  

Ada/ Terisi 

23. Buku Data Lembaga Kemasyarakatan  Ada/ Terisi 

(Sumber: Monografi Desa Wiyono 2019) 

 

Berdasarkan tabel 17. Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Wiyono 

Kecamataan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran semuanya lengkap 

dan terisi ini membuktikan bahwa administrasi di Desa Wiyono sangatlah 

baik dan teratur. 
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3. Potensi Desa Wiyono 

a. Potensi Sumber Daya Alam 

Tabel 18. Batas Wilayah 

Batas Desa/ Kelurahan Kecamatan  

Sebelah Utara  Tanjung Rejo  Negri Katon 

Sebelah Selatan  Gunung Betung  Gedong Tataan 

Sebelah Timur  Taman Sari  Gedong Tataan 

Sebelah Barat  Kebagusan  Gedong Tataan 

            (Sumber: Monografi Desa Wiyono 2019) 

 

Berdasarkan tabel 18. Desa Wiyono terrletak tidak jauh dari pusat kota 

pada kabupaten Pesawaran dalam hal ini batas wilayah Desa Wiyono 

pada sebelah utara terletak pada desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri 

Katon, sebelah utara terletak pada Desa Gunung Betung Kecamatan 

Gedong Tataan, sebelah timur terletak pada Desa Taman Sari Kecamatan 

Gedong Tataan, dan di sebelah Barat terletak pada Desa Kebagusan 

Kecamatan Gedong Tataan.  

 

b. Luas Wilayah Menurut Penggunaan 

Tabel 19. Luas Wilayah Desa Wiyono  

 
Pemanfaatan Lahan Luas (Ha) 

Luas Wilayah Desa Wiyono  1.100 Ha 

Tanah Sawah 50 Ha 

a. Irigasi Teknis - 

b. Irigasi Setengah Teknis 50 ha/m2 

c. Tadah Hujan 10 Ha 

Tanah Bukan Sawah  

a. Area Pemukiman 400 Ha 

b. Area Pertanian 700 Ha 

c. Area Perkebunan 432 Ha 

d. Area Pendidikan  Ha 

e. Area Pusat Pelayanan Kesehatan 1 Ha 

f. Area Rekreasi dan Olah Raga 17 Ha 

g. Jalan/Lorong 15 Ha 

  (Sumber: profil Desa Wiyono, 2019) 
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Terkait luas wilayah Desa Wiyono  terlihat memiliki potensi sumber daya 

alam yang beragam yaitu pemanfaatan lahan di bidang pertanian dan 

perkebunan. Pemanfaatan lahan tersebut lebih luas dibandingkan dengan 

luas pemukiman. Potensi alam tersebut seharusnya dapat lebih 

dikembangkan agar bermanfaat untuk kemakmuran masyarakat secara 

umum. Secara geologi lahan tanah di Desa Wiyono berupa lahan kering 

dan sebagian besar lagi lahan basah (sawah) serta areal pegunungan yang 

merupakan lahan yang digunakan mayarakat dalam bidang pertanian 

sedangkan untuk potensi bahan galian atau tambang tidak ada. Potensi 

sumber daya air di Desa Wiyono sangat baik,  pada musim kemarau 

kondisinya cenderung kering dan tidak ada sumber air, tapi pada musim 

hujan di beberapa titik sering dapat permasalahan banjir. Secara iklim 

mempunyai kategori daerah sub-tropis yang terdiri dari 2 (dua) musim 

iklim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tingkat curah hujan 

tertinggi terjadi pada bulan September s/d Desember. Curah hujan 

terendah pada umumnya terjadi pada Januari s/d Agustus. 

 

4. Gambaran Umum BUMDes Tunas Unggul  

Sejarah BUMDes Tunas Unggul tidak terlepas dari keberadaan Program 

Pemberdayaan Desa (PPD). Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah suatu 

bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk 

meneyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraaan rakyat yang merupakan 

kewajiban pemerintah sesuai agenda utama pembangunan nasional. Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas uanggul  didirikan pada tanggal 20 

Maret 2017 melaui musyawarah desa pembentukan BUMDes. Badan Usaha 
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Milik Desa (BUMDes) Tunas Unggul terbentuk melalui Program 

Pemberdayaan Desa yaitu kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa  lalu di 

lanjutkan dengan beberapa Program lainnya seperti di Bidang Perternakan 

dan Pertanian , dan Bidang Koperasi. 

 

a. Identitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Unggul  

Nama Perusahaan : BUMDes Tunas Unggul  

Alamat       : Desa Wiyono, Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran  

Tanggal Berdiri    : 15 november 2016 

Status Kantor       : Sekretariat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  Tunas 

Unggul  dan Kantor Pemasaran Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Tunas Unggul. 

Berikut ini merupakan logo dari BUMDes Tunas Unggul: 

 

Gambar 5. Logo BUMDes Tunas Unggul  

Sumber: Hasil Dokumentasi BUMDes Tunas Unggul , 2019) 

 

 

b. Prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Unggul 

Unit – unit kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tarahan 

Berkarya memiliki prinsip : 
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1) Transparansi 

Seluruh kegiatan operasional BUMDes harus dilakukan secara 

transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan 

transparansi atau keterbukaan maka segala sesuatu yang dilakukan 

akan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. 

2) Partisipasi 

Pengertian Partisipasi dalam BUMDes Tarahan Berkaya adalah 

adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap  

kegiatan BUMDes, mulai dari tahap sosialisasi, pelaksanaan, 

pengendalian, pelestarian dan pengembangan kegiatan. 

3) Desentralisasi 

Desentralisasi bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada 

masyarakat atu lebuh mendasar adalah sejauh mana masyarakat 

memperoleh hak – haknya secara otonom untuk mengelola 

pembangunan secara mandiri dan partisiarif. 

4) Kompetisi Sehat 

Setiap pengambilan keputusan penting dalam BUMDes dilakukan 

melalui musyawarah dan bersifat kompetisi secara sehat untuk 

menentukan prioritas kegiatan yang akan didanai pada setiap 

tahunnya, berdasarkan hasil kajian atau telaah terhadap berbagai 

alternative pilihan untuk mendapatkan pilihan yang terbaik. 
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c. Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Tunas Unggul. 

1) UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

2) UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

3) PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 

2014 

4) Permendagri Nomor 111 dan nomor 114 Tentang Teknis Peraturan 

Desa 

5) Permendagri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan 

Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa 

6) Permendes Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib 

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa 

7) Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa; 

8) Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, 

Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha MIlik Desa; 

9) Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah 

Desa; 

10) Permendes Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana 

Desa Tahun Anggaran 2017; 

11) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 67 Tahun 2017 Tentang 

Pelaksanaan dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes); 

12) Peraturan Desa Tarahan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang RPJMDes Desa 

Tarahan; 



88 

13) Peraturan Desa Tarahan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pendirian 

BUMDes; 

14) Peraturan Desa Tarahan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendapatan 

Asli Desa (PAD); 

15) Peraturan Desa Tarahan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang RKPDes; 

16) Peraturan Desa Tarahan Nomor 3 tahun 2017 Tentang APBDes. 

17) Peraturan Desa Tarahan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Desa tarahan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang pendirian, 

pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes. 

 

d. Visi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Unggul 

1) Maju Bersama Membangun Desa 

 

e. Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Unggul 

1) Menciptakan lapangan pekerjaan  

2) Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa  

3) Menggali potensi desa untuk didayagunakan  

4) Membuka pola wiraausaha Masyarakat Desa  

5) Menggembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak 

yang ada di Desa maupun diluar Desa 

 

f. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Unggul 

1) Mendorong  kegiatan perekonomian masyarakat Desa. 

2) Meningkatakan jiwa berusaha masyarakat yang berpenghasilan rendah. 

3) Membina para nelayan untuk meningkatkan pendapatan secara 

berkelanjutan dan bersifat terus menerus. 
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4) Mendorong usaha sektor Pengadaan Barang dan Jasa. 

5) Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia 

(SDM) menjadi lebih terorganisir sehingga berdampak positif bagi 

pembangunan masyarakat desa. 

6) Membuka lowongan pekerjaan untuk mengimplementasikan 

masyarakat baik itu yang berjiwa kewirausahaan maupun yang bersifat 

harian lepas. 

7) Memelihara dan meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat. 

8) Menjadi rekanan bisnis perusahaan – perusahaan disekitar desa dalam 

membangun Desa Wiyono.  

9) Sasaran BUMDes ini adalah masyarakat  desa yang berpenghasilan 

rendah yang berkeinginan meningkatkan pendapatan melalui program 

pemberdayaan desa. 

 

g. Program Usaha 

Program Usaha BUMDes Tunas Unggul  yakni sebagai berikut: 

1) Bidang perdagangan dan industri  

a) Unit usaha pembutan gula semut  

Pembutan gula semut sudah berlangsung dari tahun 2017 yang 

awalnya bumdes hanya memasok gula aren langsung dari 

masyarakat asli Desa Wiyono,  yang memang pekerjaan sehari-

hari nya sebagai pembuat gula aren. Bumdes sebagai wadah 

masyarakat untuk mengumpulkan hasil dariprodusi gula aren 

mereka  yang nantinya akan dipasarkan ke masyarakat maupun 

langsung ke pasar tradisional namun dengan berjalan nya waktu 
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serta dilihat dari efesiensi nya pendapatan, maka saudara Bari 

Mukti selaku Ketua Bidang Perdaganggan dan Industri dan 

masyarakat pembuat gula aren memutuskan untuk melakukan 

inovasi yaitu pembutan  Gula Semut. Yang sampai saat ini 

produksi Gula Semut makin meningkat dikarna kan banyak nya 

jumlah permintaan dari konsmen. 

b) Unit Usaha Perdagangan Sembako 

Perdagangan sembako berdiri sejak 2017 yang mana dana GADIS 

(Gerakan Desa Ikut sejahtera) sebesar RP.100.000.000  (Seratus 

Juta Rupiah ) yang diberikan langsung dari pemerintah Kabupaten 

Pesawaran untuk dana Desa. Namun dari Aparatur Desa 

dialokasikan untuk dana BUMDes yang digunakan untuk membeli 

2 Unit Ruko yang dipakai untuk menjual kebutuhan Sembako 

Mayarakat seperti: Beras, Telur, Minyak, dan Gula Semut hasil 

dari produksi masyarakat sekitar. Selain itu ruko tersebut dibuat 

sebagai kantor operasional pengurus BUMDes untuk melakukan 

berbagai kegiatan yang berkaitan dengan program yang lokasinya 

tidak jauh dari Kantor desa sehingga memudahkan jalur 

komunikasi. 

 

2) Bidang Peternakan dan Pertanian  

a) Unit Usaha Peternakan Kelinci 

Peternakan kelinci dimulai dari tahun 2018 yang awal nya 

memiliki 30 ekor kelinci di ternak oleh masyarakat desa dan 

sampai saat ini sudah memiliki banyak perkembangan sehingga 
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sudah semakin banyak sehingga Kelinci tersebut  di perjual 

belikan oleh BUMDes. 

b) Unit usha peternakan kambing  

Peternakan kambing dimulai dari tahun 2018 pengurus BUMDes 

membeli sejumlah kambing yang di ternak oleh masyarakat 

sehingga membuka peluang ternak bagi masyarakat sekitar. 

c) Unit Usaha Peternakan Ikan  

Usaha Peternakan Ikan dimulai dari tahun 2018 banyak nya ikan 

yang diternak oleh masyarakat membuat suatu peluang usaha 

yaitu kolam pemancingan. 

 

3) Bidang koperasi  

a) Unit Usaha Simpan Pinjam  

Untuk Usaha Simpan Pinjam baru saja ingin di realisasika oleh 

karena itu  pengurus BUMDes masih merencanakan bagaimana 

sistem dan mekanisme nya.  

 

4) Bidang Jasa  

a) Unit Usaha Transportasi 

Bentuk usaha transportasi yang digunakan oleh pengurus 

BUMDes adalah pengadaan angkutan desa yang diguanakan 

masyarakat sekitar untuk proses pemenuhan kebutuhan sehari-

hari yang mana unit usaha in baru saja dilakukan.  



 

 

 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Sinergitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, Pengelola BUMDes dan 

Masyarakat Desa telah berjalan dengan cukup baik yang berorientasi pada 

hasil yang positif. Hal tersebut di ukur dengan 4 indikator yaitu: 

1. Komunikasi yang efektif, komunikasi yang dilakukan oleh pengelola 

BUMDes, Pemerintah Desa dan Masyarakat sudah berjalan efektif hal ini 

dibuktian dengan adanya rapat rutin bulanan yang dihadiri oleh seluruh 

pengurus untuk membahas keberlangsungan progam usaha dan 

penyampain ide atau pemikiran tentang usaha-usaha baru sehingga 

pemerintah desa mengkaji rasil rapat pengelola BUMDes dengan 

mengajak  masyarakat untuk memberikan masukan dan saran tentang 

inovasi-inovasi program-program usaha.. 

2. Umpan balik yang cepat,  adanya respon yang cepat baik dan berdampak 

positif  serta berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dilihat dari respon 

para pihak-pihak yang ada didalamnya dalam menyikapi hasil dari 

komunikasi yang berlangsung. Seperti menindaklanjuti pesan yang 

disampaikan dengan memberikan sejumlah dana yang bersumber dari 
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Dana Desa dan Dana yang diberikan oleh Pemerimtah Kabupaten 

Pesawaran yang bernama dana GADIS (Gerakan Desa Sejahtera). 

3. Kepercayaan, pada proses pelaksanaan program-program BUMDes 

Tunas Unggul Pengurus BUMDes, Aparatur Desa, dan Masyarakat Desa 

saling percaya dengan semua mekasnisme yang dijalankan. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya sikap saling terbuka, sikap saling membantu 

dan saling bekerjasama dengan baik dalam proses pelaksanaan program 

yang tujuannya untuk pengembangan ekonomi Masyarakat sehingga 

menambah lapangan pekerjaan. 

4. Kreativitas, yang dilakukan oleh Pengurus BUMDes sudah cukup 

inovatif namun masih ada peluang usaha yang terlewatkan seperti objek 

wisata yang belum dikelola oleh sebab itu dibutuhkan nya ide-ide kreatif 

yang bersumber dari Pengurus BUMDes, Aparatur Desa, dan Masyarakat 

Desa.  

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa 

rekomendasi yaitu sebagai berikut. 

1. Pemerintah Desa Wiyono sebaiknya segera membentuk Kelompok Sadar 

Wisata (Pokdarwis) sehingga bisa membantu BUMDes untuk 

mengembangkan objek wisata yang ada di Desa Wiyono. 

2. BUMDes Tunas Unggul sebaiknya membuat website atau sosial media 

tersendiri untuk memperkenalkan kegiatan BUMDes secara lebih luas 

kepada masyarakat agar BUMDes semakin maju mengikuti 
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perkembangan zaman yang modern serta memudahkan proses promosi 

pariwisata dan produksi hasil industry yang tentunya akan memperluas 

cakupan pemasaran produk. 

3. Pengelola BUMDes perlu melakukan pemberdayaan masyarakat melalui 

program-program BUMDes sehingga mayarakat dapat menciptakan ide-

ide baru yang akan dijadikan refrensi bagi pengelola BUMDes dalam 

pelaksanaan program selanjutnya. 
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