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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah lama dijalankan oleh 

Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan 

hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan  bersama. Terdapat banyak 

faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya  program-program tersebut. 

Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan 

efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah 

sehingga mematikan semangat kemandirian. 

Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan yang diharapkan 

mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah  

melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh 

masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar 

instruksi Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa 

yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan 

menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini 

tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesan. 

Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana 

tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.
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Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDes (badan 

usasha milik desa) dapat menghimpun dana masyarakat di tingkat lokal Desa, 

antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDes 

tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam mengembangkan unit usaha dan 

mendayagunakan potensi ekonomi, terbuka kemungkinan suatu saat BUMDes 

menjadi badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pengembangan BUMDes sebagai basis ekonomi warga desa sampai 

saat ini masih menghadapi banyak kendala antara lain ketidak pahaman warga 

akan BUMDes, pemilihan unit usaha yang tidak tepat, pembentukan 

kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku 

kepentingan (stakeholders), regulasi, dukungan desa dan supra desa, dan 

sebagainya. 

Kendala tersebut menghambat cita-cita menjadikan BUMDes sebagai 

penggerak roda perekonomian di tingkat desa yang diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan desa, memenuhi kebutuhan warga desa dengan 

harga murah, mendukung pengembangan usaha warga dengan bantuan 

permodalan, pengadaan bahan baku, perbaikan proses produksi dan 

pemasaran, mengurangi peran tengkulak dan rentenir, serta mengurangi 

pengangguran dan kemiskinan. Cita-cita besar ini dapat diwujudkan dengan 

kerja keras berbagai pihak secara bersama-sama.
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Mengingat potensi perekonomian Desa Sikebau Jaya seperti 

perkebunan karet dan sawit. Dari adanya potensi tersebut dan jika dikelola 

dengan tepat akan menggerakkan roda perekonomian sehingga dapat 

mewujudkan kehidupan yang sejahtera dengan adanya BUMDes keinginan 

masyarakat terwujud seperti yang dulunyu rumah semi permnaen sudah 

permanen, sudah memiliki kendraan yang sebelunya tidak ada dan membuka 

peluang usaha masyarakat. Permasalahanya berdasarkan prariset bahwakurang 

optimalnya dan belum mengetahuinya simpan pinjam dalam program 

BUMDes. Berdasarkan aliranya mengingatkan latar belakang dan fenomena 

diatas penulis tertarik mengangkat sebuah judul yaitu : PEMBERDAYAAN 

EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA 

(BUMDes)  Masyarakat  Transmigrasi 2a Di Desa Sikebau Jaya 

Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. 

 

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun yang menjadi dasar petimbangan penulis merasa tertarik untuk 

mengkaji dan membahas masalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Sejauh mana pengatahuan penulis masalah ini belum ada yang meneliti. 

2. Judul yang diteliti sesuai dengan jurusan Pengmbangan Masyarakat Islam. 

3. Untuk mengetahuin Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan 

Usaha Milik Desa (Bumdes) Masyarakat  Transmigrasi 2a Di Desa 

Sikebau Jaya KecamatanRokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Lokasi 

penelitian ini mudah untuk dijangkau bagi penulis. 
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C. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul 

penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah yang digunakan supaya 

tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. 

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga desa yang 

diperoleh oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi 

desa
3
. BUMDes di desa transmigrasi yang berbentuk badan usaha milik 

desa berupa dalam bentuk simpan pinjam. 

2. Pemberdayaan 

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana 

masyarakat berinisiatif untuk melalui kegiatan sosial untuk memperbaiki 

situai dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa 

terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi. Pemberdayaan masyarakat 

pada hakikatnya kemampuan berfikir untuk mampu mengarahkan dirinya 

sendiri dan bertanggung jawab atas tindakannya. 

3. Masyarakat 

Masyarakat yaitu sekumpulan individu-individu yang hidup 

bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah 

memiliki tatanan kehidupan, norma-norma,dan adat sitiadat yang ditaati 

dalam lingkungannya. Masyarakat dengan mata pencaharian petani 
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mengandalkan alam, masyarakat ini cendrung tidak berpindah karena 

kebutuhan hidup mereka terus berangsur di tempat yang sama untuk 

meningkatkan perokonimiannya.  

Adapun maksud dari judul tersebut adalah adalah sebagai basis 

ekonomi warga  untuk meningkat perekonian masyarakat yang sesuai 

dengan starategi pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan 

potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang 

berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial 

(commercialinstitution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada 

kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan 

pelayanan sosial. 

 

D. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Beberapa masalah yang muncul terkait dengan penelitian ini dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

a. Kurangnya sosialisasi BUMDes ke masyarakat. 

b. Kurangnya respon Masyarakat dalam  BUMDes. 

c. Adanya masyarakat yang tidak mematuhi program BUMDes. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah-masalah yang perlu dikaji dalam 

penelitian ini, untuk memudahkan dan lebih terarahnya penelitian, penulis 

memfokuskan pada bagaimana pemberdayaan BUMDes sebagai basis 
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ekonomi Masyarakat di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto 

Kabupaten Rokan Hulu. 

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan Latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini bagaimana  

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa 

(BUMDes) Masyarakat Trasmigrasi 2a di Desa Sikebau Jaya Kecamatan 

Rokan 1V Koto Kabupaten Rokan Hulu ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin 

dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Mayarakat Trasmigrasi 2a di Desa Sikebau Jaya Kecamatan 

Rokan 1V Koto Kabupaten Rokan Hulu. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Adapaun kegunaan yang ingin dicapai dan diharapkan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Secara teoritis, agar dapat memperkaya konsep teori yang menyongkong 

perkembangan ilmu pengetahuan penulis, khususnya yang terkait peran 

badan usaha milik desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. 
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2. Secara praktis, sebagai bahan masukan yang bersifat bagi organisasi 

sebagai masukan dan sebagaimana bagi  penduduk, dan sebagaimana 

bahan referensi bagi masyaraka luas. 

3. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 pada fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau. 

4. Dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan untuk penelitian yang relevan 

selanjutnya. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Skripsi ini terdiri dari enam bab, masing-masing bab terdiri dari 

beberapa sub-sub yang merupakan suatu kesatuan yang utuh, dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB 1 :  PENDAHULUAN 

   Bab ini berisikan tentang latar belakang, alasan pemilihan 

judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :   KAJIAN TEORI DAN KERANGKA TEORI 

   Bab ini berisikan kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka 

teori, pengertian bumdes dan serta isi bumdes. 

BAB lll :   METODOLOGI PENELITIAN 

   Metode penelitian, bab ini berisi pembahasaanyang 

mencangkup jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan 
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objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan 

teknik analisis data. 

BAB IV :   GAMBARAN UMUM 

   Tinjauan lokasi penelitian , bab ini berisi tinjauan lokasi 

penelitian, yang mencakup: sejarah, geografis dan 

demografis. 

BAB V  :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi pembahasan tentang Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Melai Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) 

Masyarakat Transmigrasi 2a Di Desa Sikebau Jaya 

KecamatanRokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, bab ini 

berisi tentang pemberdayaan ekonomi masyaraka.  

BAB VI :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan penutup dari kesuluruhan pembahasan 

dari bab-bab sebelumnya, yang berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


