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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Kehidupan manusia di muka bumi tidak terlepas dari kebutuhan 

Ekonomi. Ekonomi merupakan roda kehidupan manusia sebagai wadah 

dalam memenuhi kebutuhan materi manusia. Kegiatan ekonomi terus 

menerus dilakukan oleh manusia, baik pada siang hari maupun malam hari. 

Adam Smith yang merupakan seorang tokoh utama dari aliran ekonomi 

klasik mengatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi, yang artinya 

manusia selalu berusaha mencari kepuasan dan kesejahteraan hidup dengan 

mempertimbangkan pengorbanan yang harus dilakukan. Smith juga 

menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang 

menentukan kemakmuran bangsa-bangsa, alasannya karena alam (tanah) 

tidak ada artinya kalau tidak ada manusia yang pandai mengolahnya 

sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia (Mulyadi, 2012: 4).  

Dalam mengukur tingkat perkembangan dalam suatu negara, ekonomi 

dijadikan salah satu alat pengukur apakah kondisi ekonomi itu makin maju 

atau stagman. Tanpa adanya ekonomi, manusia tidak akan memenuhi 

keinginan dan kebutuhan hidupnya masing-masing. Apabila kita melihat di 

negara ini, betapa menderitanya manusia yang krisis dalam ekonomi. Di 

lingkungan masyarakat sekarang, krisis ekonomi menjadi sebuah masalah 

besar dan sering terjadi. Dalam buku yang berjudul “Perekonomian 
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Indonesia” (Tambunan, 2012: 117) disebutkan Indonesia sudah dua kali 

diterpa krisis ekonomi besar. Pertama, krisis keuangan Asia yang muncul 

sekitar pertengahan tahun 1997 dan mencapai klimaksnya pada pertengahan 

tahun 1998, dan kedua, krisis ekonomi global yang terjadi dan 

mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia selama 2008-2009. 

Krisis ekonomi ini dapat berdampak negatif yang salah satunya adalah 

kemisikinan. Kemiskinan sebagai suatu masalah ekonomi yang banyak 

dialami oleh masyarakat. Kemiskinan rata-rata lebih dirasakan oleh 

masyarakat yang tinggal di pelosok-pelosok desa. Pada umumnya 

masyarakat desa menyambung kehidupan sehari-harinya dengan bekerja di 

sektor pertanian. Hasil pendapatan dari pertanian terhitung sangat kecil, 

sehingga masyarakat desa dalam pertumbuhan ekonominya sangat rendah. 

Pribadi masyarakat desa menilai dirinya sebagai masyarakat yang rendah 

dalam ekonomi. Rendahnya ekonomi di masyarakat desa perlu diperhatikan 

dan diberdayakan, sehingga suatu saat nanti kebangkitan ekonomi Indonesia 

berangkat dari masyarakat desa.  

Istilah pemberdayaan menurut Koesnadi (1995: 61) merupakan upaya 

sadar dan berencana menggunakan atau mengelola sumber daya secara 

bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan guna untuk 

meningkatkan mutu hidup. Pemberdayaan juga disebut sebagai upaya dalam 

membangun daya masyarakat dengan mendorong atau memotivasi dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya 

mengembangkannya. Masyarakat desa sangat membutuhkan pemberdayaan 
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ekonomi untuk membantu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa 

secara produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah di dalam 

bidang ekonomi tersebut.  

Pemerintah memiliki posisi penting dalam memberdayakan ekonomi 

masyarakat. Oleh karena itu, perlu diadakannya satu pendekatan baru yang 

diharapkan mampu menstimulus dan menggerakan roda perekonomian di 

masyarakat pedesaan yaitu melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang 

dikelola oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan 

oleh pemerintah saja, namun dengan keinginan dan partisipasi masyarakat. 

Salah satu program pemerintahan dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh 

masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian 

desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.  

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya merupakan bentuk 

konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) ini tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 

tentang pemerintahan daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa desa 

dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan 

potensi desa. Kemudian diterbitkan juga dalam Undang- Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana tercantum dalam Bab X pasal 87 

yang menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa 

yang disebut BUMDes. BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan 
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dan kegotongroyongan. BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang 

ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan (Tim visi yustisia, 2015: 87). 

Pada akhir Tahun 2016 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

memasuki Desa Cibalong sebagai salah satu desa yang ada di Kabupaten 

Tasikmalaya. BUMDes sudah ada sejak tahun 2004, mulai ramai 

dibicarakan kembali pada tahun 2014 dengan diterbitkannya UU No.6 

Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan Desa Cibalong belum sepenuhnya 

mengetahui BUMDes karena terbatas dengan jarak yang jauh dari pusat 

pemerintahahan kabupaten, sehingga kekurangan informasi mengenai 

BUMDes. Pemerintahan Desa Cibalong belum sepenuhnya paham 

mengenai BUMDes dan masih kekurangan SDM yang mahir dalam hal 

perekonomian. Pada tahun 2016 semua desa yang ada di wilayah 

Kecamatan Cibalong harus mendirikan BUMDes untuk kesejahteraan 

bersama (Sumber dari hasil wawancara dengan Bapak Tatang Gunawan 

sebagai Direktur BUMDes Amanah, pada tanggal 07 Mei 2019, pukul 09.20 

WIB di Kantor BUMDes Amanah). 

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, secara umum Desa Cibalong 

berupa sawah dan dataran yang berada pada ketinggian antara 300 m s/d 400 

m diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 27°C s/d 

30°C (Data profil Desa Cibalong: 2018). Mata pencahariaan masyarakat 

Desa Cibalong sebagian besar merupakan petani dan buruh tani, pedagang, 

pegawai dan sebagian lagi banyak yang tak tentu pekerjaannya. Berdasarkan 
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data yang diperoleh dari Desa Cibalong masalah yang paling besar ialah 

Kemiskinan (Sumber dari hasil wawancara dengan Wati Suharti selaku 

sekretaris Desa Cibalong, pada tanggal 10 Mei 2019, pukul 09.00 WIB di 

Kantor Desa Cibalong). 

Masyarakat Desa Cibalong penghasilan sehari-harinya kurang dari 

Rp.500.000,- (Data profil Desa Cibalong: 2018). Menurut Badan Pusat 

Statistika (BPS) penghasilan tersebut termasuk ke dalam perekonomian 

rendah, sehingga memerlukan lembaga ekonomi seperti Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Khusus untuk 

bidang pertanian sebagai salah satu potensi alam dan produk unggulan 

kawasan Desa Cibalong perlu untuk diberdayakan dan dikelola oleh seorang 

ahlinya. Dimana masyarakat memerlukan bimbingan dan pelatihan 

pertanian, serta hasil jual pertanian yang selayaknya. Maka dari itu Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir untuk memberdayakan perekonomian 

yang salah satunya di bidang pertanian. Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) ini bertujuan untuk mengurangi peran tengkulak yang 

menyebabkan biaya transaksi naik antara harga produsen ke konsumen 

akhir. BUMDes ini juga diharapkan supaya produsen pedesaan menikmati 

selisish harga jual produk dan biaya produksi yang layak dan konsumen 

tidak menanggung harga pembelian yang mahal. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cibalong diberi nama 

BUMDes Amanah sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut dalam 
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memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Cibalong (Sumber dari hasil 

wawancara dengan Bapak Tatang Gunawan sebagai Direktur BUMDes 

Amanah, pada tanggal 07 Mei 2019, pukul 09.20 di Kantor BUMDes 

Amanah).  Masyarakat berharap dengan adanya Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) ini ekonomi masyarakat akan meningkat sehingga masyarakat 

desa akan terlepas dari belenggu kemiskinan. Pendirian Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Amanah ini dilatarbelakangi dengan adanya program 

pemerintah tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 

kemudian untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang ada di 

Desa Cibalong dalam rangka pembangunan desa, mengembangkan potensi 

perekonomian di pedesaan, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan 

masyarakat, memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli 

Desa, meningkatkan pengelolaan aset desa yang ada, serta penggalian 

potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) di 

Desa Cibalong, dan menjembatani usaha-usaha mikro yang ada di Desa 

Cibalong. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Desa Cibalong belum 

menjadi BUMDes terbaik di Tasikmalaya. Untuk menjadi BUMDes terbaik 

diperlukan kerja keras dan usaha maksimal. Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Amanah setidaknya sudah memiliki perencanaan, pelaksanaan 

dan hasil program dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, dengan 

demikian penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai “Peranan Badan 
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Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Desa Cibalong”. 

 

1.2. Fokus Penelitian 

Berdasarakan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis fokus 

pada analisis dan deskripsi masalah-masalah yang dapat disederhanakan 

dalam bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut: 

1.2.1. Bagaimana perencanaan dari program pemberdayaan yang dilakukan 

oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Cibalong? 

1.2.2. Apa saja produk-produk pemberdayaan ekonomi yang diharapkan 

oleh masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Amanah? 

1.2.3. Bagaimana output dari pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Amanah terhadap pemberdayaan ekonomi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan fokus 

penelitian yang diajukan sebagaimana dirumuskan di atas, yaitu: 

1.3.1. Mendeskripiskan perencanaan dari program pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Cibalong. 
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1.3.2. Mengetahui produk-produk pemberdayaan ekonomi yang diharapkan 

oleh masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah. 

1.3.3. Menganalisis output dari pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Amanah terhadap pemberdayaan ekonomi. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan kepada para pembaca mengenai pemberdayaan masyarakat 

desa dalam bidang ekonomi. Dengan penelitian ini, memberikan 

sumbangan bagi aktivis yang bergelut dalam aspek pemberdayaan, 

untuk mengetahui program pemerintahan desa dalam memajukan 

ekonomi masyarakatnya, sehingga bisa mengaplikasikannya kepada 

masyarakat di desa lain yang belum ada lembaga ekonomi seperti 

BUMDes atau lembaga tersebut tidak berjalan lagi. 

1.4.2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan 

serta evaluasi bagi perangkat desa dan para pekerja sosial mengenai 

peranan BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi. Melalui penelitian 

ini, peranan BUMDes tersebut dapat lebih optimal dan lebih baik, 

serta diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan memberikan 

masukkan dalam melakukan strategi BUMDes untuk pemberdayaan 

ekonomi masyarakat desa. Semoga dengan penelitian ini akan 

menjadi bahan pertimbangan untuk perangkat desa dalam 
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mengambil kegiatan yang akan dilakukan agar sesuai dengan potensi 

masyarakat yang ada di desa tersebut. 

 

1.5. Landasan Pemikiran 

1.5.1. Hasil Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah 

banyak dilakukan oleh mahasiswa baik dari jenjang S1, S2, dan S3. 

Penelitian mengenai BUMDes telah ditinjau dari berbagai perspektif 

seperti hukum, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Di antara kajian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Penelitian dilakukan oleh Ai Elis Irma, seorang mahasiswi 

jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pada tahun 2018 

dengan judul skripsi “Peran Badan Usaha Milik Desa dalam 

meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus 

BUMDes bersama Tri Mitra Abadi di Desa Karyajaya 

Kecamatan Bayongbog Kabupaten Garut)”. Dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program apa saja 

yang dimiliki unutk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

faktor penghambat dan pendorong bagi Badan Usaha Milik Desa 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana 
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kondisi kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah 

berdirinya Badan Usaha Milik Desa Bersama Tri Mitra Abadi. 

2) Penelitian dilakukan oleh Umayah seorang Mahasiswi jurusan 

Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, pada tahun 2017 

dengan judul skripsi “Pelaksanaan Peraturan Desa Cikuya 

Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa Perspektif Siyasah Maliyah”. Dalam 

penelitian ini ditarik kesimpulan mengenai: langkah dan strategi 

kebijakan pembentukan BUMDes sudah sesuai dengan tata cara 

peraturan perundang-undangan di atasnya dan politik ekonomi 

Islam; kebijakan pengelolaan BUMDes Cikuya sebagai wadah 

pengelolaan pemerataan harta dan menjaga harta (Hifzh al-mal); 

dan hasil-hasil yang dicapai secara politis dari kebijakan 

pengelolaan BUMDes Cikuya yaitu berkembangnya usaha 

mandiri masyarakat Desa Cikuya, berkurangnya pengangguran 

masyarakat Desa Cikuya, karena kebijakan pemerintah desa 

tersebut secara keseluruhan telah menerapkan prinsip-prinsip 

siyasah maliyah yaitu prinsip Tadarruj/bertahap, keadilan, 

kemanusiaan, musyawarah, kemaslahatan, dan tanggung jawab 

bersama. 

3) Penelitian dilakukan oleh Singgih Tri Atmojo, seorang 

mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu 
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Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Tahun 2015 dengan 

judul skripsi “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan 

Usaha Milik Desa di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo 

Kabupaten Banyuwangi”.  Dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan mengenai peran Badan Usaha Milik Desa dalam 

pemberdayaan masyarakat desa yaitu  mempunyai tujuan profit 

atau hasil akhirnya yang di maksud sisa hasil usaha disini 

nantinya dibagi untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat 

yang tidak mampu (janda dan anak yatim). 

4) Penelitian dilakukan oleh Kadek Darwita dan Dewa Nyoman 

Redana dalam Jurnal Penelitian yang berjudul “Peranan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan 

Masyarakat dan Penanggulangan Pengangguran di desa 

Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Bandung”. Dalam 

jurnal penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran perencanaan 

Pemerintah Desa Tejakula dalam memberdayakan BUMDes Teja 

Kusuma sebagai lembaga ekonomi desa yang bertujuan untuk 

menanggulangi pengangguran, sesuai dengan fungsi pemerintah 

desa sebagai Stabilisator, Inovator, Modernisator, Pelopor dan 

Pelaksana, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan 

sebagaimana mestinya. Peran BUMDes Teja Kusuma dalam 

pemberdayaan dan potensi masyarakat, dilakukan dengan cara 
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memberikan motivasi kepada masyarakat yaitu dengan 

memberikan pinjaman modal usaha, sehingga tingkat 

pengangguran dapat dikendalikan. Terkait dengan peran 

BUMDes Teja Kusuma dalam pemberdayaan masyarakat, 

khususnya dalam melibatkan masyarakat dalam usaha BUMDes 

semakin besar, mengingat pengelolaan pesampahan dan 

pengelolaan hutan desa yang akan diserahkan pengelolaannya 

kepada BUMDes, diharapkan dapat membuka peluang dan 

menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. 

 

1.5.2. Landasan Teoritis 

Beberapa ahli mengemukakan banyak pengertian mengenai 

pemberdayaan. Menurut Edi Suharto (2014: 57-58), asal kata 

pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), yaitu dari kata 

power (Kekuasaan atau keberdayaan). Kekuasaan sering kali 

dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain 

melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat 

mereka. Pemberdayaan merujuk  pada kemampuan orang, khususnya 

kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki 

kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya 

sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan 

saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan kebebasan dari 

kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) 
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menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka 

dalam meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang 

dan jasa-jasa yang mereka perlukan. 

Menurut Rappaport pemberdayaan adalah suatu cara dengan 

mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu 

menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (M. Anwas, 2014: 49). 

Pemberdayaan diartikan sebagai proses melepaskan situasi atau 

keadaan betertekanan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, 

kehilangan atau ketiadaan otoritas, keterpinggiran, ketersisihan, 

kebangkitan dari kekalahan, dan hal-hal yang berkaitan dengan 

kelemahan/powerless. Dengan diberdayakan diharapkan dapat 

memberikan energi dan kekuatan baru untuk dapat mereposisi status 

yang lemah menjadi setara dan sejajar dengan status yang 

diharapkan (Sumaryadi, 2013: 57). 

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan 

potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang 

lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan 

swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas 

sumber daya manusia harus mendapat prioritas di samping sumber 

daya alam yang ada. Pemberdayaan perlu dilakukan secara 

berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam 

mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih 

baik (M. Anwas, 2014: 51). 
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Dalam pemberdayaan yang menjadi hakikatnya yaitu perlu 

dilakukan berbagai pendekatan. Penerapan pendekatan 

pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: 

1) Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara 

optimal. 

2) Penguatan yaitu pemberdayaan harus mampu 

menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan 

diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. 

3) Perlindungan yaitu pemberdayaan harus diarahkan kepada 

penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang 

tidak menguntungkan rakyat kecil. 

4) Penyokongan yaitu pemberdayaan harus mampu menyokong 

masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi 

yang semakin lemah dan terpinggirkan. 

5) Pemeliharaan yaitu pemberdayaan harus mampu menjamin 

keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap 

orang memperoleh kesempatan berusaha (Anwas, 2014: 87-

88). 

Pemberdayaan dapat digunakan dalam berbagai aspek 

kehidupan, contohnya dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi 

untuk mengadakan perubahan dan pengembangan ke arah yang lebih 

baik. Menurut Agus Effendi dalam Nanih dan Agus (2011: 44) 
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menjelaskan jenis-jenis pemberdayaan yang terdiri dari tiga aspek, 

yaitu: 

1) Pemberdayaan pada mata ruhiyah 

2) Pemberdayaan intelektual 

3) Pemberdayaan ekonomi 

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu usaha untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di masyarakat 

desa. Tujuan pemberdayaan dalam bidang ekonomi adalah agar 

kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan 

dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil (Adi, 2008: 78). 

Perekonomian merupakan aspek yang sangat penting dalam  

kehidupan manusia, dikarenakan berkaitan dengan kebutuhan dasar 

untuk melangsungkan kehidupan manusia.  Definisi ekonomi pada 

umumnya disebut sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang 

langka untuk diproduksi dan dikonsumsi (Rozalinda, 2015: 2). 

Masyarakat desa adalah masyarakat agraris yang kebutuhan 

hidupnya banyak bergerak dari hasil bertani dan menangkap ikan, 

kehidupan mereka sangat bergantung pada iklim dan pergantian 

musim. Menurut Rouceck dan Waren yang dikutip dalam buku 

Rustiadi (2007: 33) ciri-ciri masyarakat desa adalah sebagai berikut: 

1) Kelompok primer (yang mata pencahariannya di kawasan 

tertentu) berperan besar. 
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2) Komunikasi keluarga terjalin secara langsung, mendalam, dan 

informal. 

3) Kelompok atau asosiasi dibentuk atas dasar faktor geografis 

4) Hubungan lebih bersifat mendalam dan langgeng 

5) Kehidupan sehari-hari ditandai dengan adanya keseragaman 

6) Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa diarahkan guna 

meningkatkan ekonomi masyarakat desa secara produktif sehingga 

mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang 

lebih besar. Ditinjau dari sudut pandang bidang ekonomi menurut 

Sadu dan Irwan, desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (raw 

material) dan tenaga kerja (man power) yang tidak kecil artinya.  

Nasib desa tidak akan berubah kecuali masyarakat desa itu sendiri 

yang merubahnya. Maka dari itu salah satu caranya ialah dengan 

adanya lembaga ekonomi desa. Lembaga ekonomi pedesaan menjadi 

bagian penting dalam penguatan ekonomi pedesaan dan diharapkan 

mampu mengelola asset ekonomi strategis sekaligus 

mengembangkannya sehingga akan meningkatkan daya saing 

ekonomi desa (Suryanto, 2018: 3).  

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha 

desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam 

upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan 

kebutuhan dan potensi desa.  
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Tujuan didirikannya BUMDes  menurut UU No 6 Tahun 2014 

(Tim visi yustisia, 2015: 27) adalah meningkatkan perekonomian 

desa, mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk 

kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam 

pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana 

kerjasama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan 

peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan 

warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum serta pertumbuhan 

dan pemerataan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan 

masyarakat desa dan pendapatan asli desa.  

Menurut Rudi Suryanto (2018: 5) misi pengembangan BUMDes 

adalah menggerakkan perekonomian desa dengan mengoptimalkan 

potensi. Di dalam Permendesa No. 2/2015 tentang BUMDes 

dijelaskan bahwa pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya 

menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi. BUMDes harus 

dimulai dengan semangat kedaulatan dan kemandirian ekonomi 

desa. Dengan adanya BUMDes ini diharapkan dan meningkatkan 

perekonomian masyarakat desa. 
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1.5.3. Kerangka Konseptual 

 

  

 

  

Tabel 1 Kerangka Konseptual 

Masyarakat Desa 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Amanah 

Warung 

BUMDes 
BRI Link 

Industri kecil dan 

kerajinan rakyat 

 

Pelatihan dan Pembinaan 

Wirausaha 

Penjualan dan pembelian hasil 

bumi masyarakat Desa 

Simpan  

Pinjam 

Masyarakat Desa Berdaya  

dan  Sejahtera 
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1.6. Langkah –langkah Penelitian 

1.6.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Amanah Desa Cibalong, yang terletak di Jl. 

Karangnunggal tepatnya di Kp. Sukasukur RT 003 RW 001 Desa 

Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya. Lokasi ini 

dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 

1) Di lokasi ini sebagai salah satu desa yang menjalankan program 

BUMDes dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di 

Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya. 

2) Lokasi ini mudah dijangkau dan dipandang representatif untuk 

mengungkap data-data yang akan diteliti sebagai pusat dari 

teknik pelaksanaan program BUMDes. 

 

1.6.2. Paradigma dan Pendekatan 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

konstruktivisme, yaitu peneliti mempelajari beragam realita yang 

terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut 

bagi kehidupan individu dengan individu yang lain. Paradigma 

konstruktivis digunakan untuk melihat fenomena BUMDes Amanah 

dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa 

Cibalong. 
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan subjektif, yaitu peneliti menekankan pada makna, 

penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), 

lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari. Peneliti menggunakan pendekatan subjektif karena 

penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena BUMDes 

Amanah dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa 

Cibalong yang didapatkan dari jawaban pertanyaan hasil wawancara 

dengan infroman penelitian dan hasil observasi. 

 

1.6.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode 

deskriptif, hal ini peneliti menggambarkan, memaparkan dan 

menjelaskan data-data informasi tentang pemberdayaan ekonomi 

yang dilakukan oleh BUMDes Amanah. Oleh karena itu, penulis 

akan mendeskripsikan berdasarkan fakta dan data yang sudah 

terkumpul melalui observasi dan wawancara mengenai peranan 

BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Desa 

Cibalong. 

 

1.6.4. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, yang 

diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang diajukan kepada 
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pemerintahan desa, pengurus BUMDes Amanah dan masyarakat 

dalam pemberdayaan ekonomi. Data yang dihimpun diantaranya 

adalah: 

1) Data yang berhubungan dengan peranan BUMDes Amanah 

dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Cibalong. 

2) Data yang berhubungan dengan bagaimana hasil setelah adanya 

program BUMDes  Amanah di Desa Cibalong. 

 

1.6.5. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data ini diperoleh dari observasi, pengamatan, dan 

wawancara kepada pihak yang bersentuhan langsung dengan 

peranan BUMDes Amanah di Desa Cibalong, yaitu kepada 

kepala desa, pekerja desa, pengurus yang memegang BUMDes, 

serta kepada masyarakat yang berperan dan berpartisipasi 

terhadap BUMDes Amanah. 

2) Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data tambahan sebagai penguat 

data primer, yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, arsip, 

literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan 

dengan penelitian peranan BUMDes dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat desa. 
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1.6.6. Penentuan Informan atau Unit Penelitian 

1) Informan dan Unit Analisis 

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa 

Cibalong, pekerja desa, pengurus yang memegang BUMDes, dan 

seluruh elemen masyarakat Desa Cibalong, sedangkan unit 

penelitiannya Lembaga BUMDes Amanah Desa Cibalong. 

2) Teknik Penentuan Informasi 

Penentuan informan yaitu memilih informan-informan yang 

mewakili masyarakat, seperti tokoh-tokoh masyarakat yang 

sudah paham serta sudah merasakan keberhasilan dari BUMDes 

Amanah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa 

Cibalong. 

 

1.6.7. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Data penelitian ini dikumpulkan melalui cara-

cara sebagai berikut: 

1) Observasi 

Peneliti turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan 

aktivitas masyarakat di lokasi BUMDes Amanah. Dalam hal ini 

peneliti melakukan pengamatan, merekam dan mencatat dengan 
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baik dengan cara terstuktur maupun semi struktur di lokasi 

penelitian. 

2) Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan langsung yang dilakukan 

penulis dengan cara berkomunikasi dengan objek yang diteliti, 

dan teknik ini adalah teknik yang paling ampuh dan terpercaya 

untuk dilakukan. Wawancara ini dilakukan dengan Kepala Desa 

Cibalong, pekerja desa, pengurus BUMDes Amanah dan tokoh 

masyarakat. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, arsip, 

laporan kegiatan, hasil gambar mengenai pemberdayaan ekonomi 

yang dilakukan oleh BUMDes Amanah. 

4) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu peneliti mengumpulkan data 

sekunder dengan membaca buku-buku, skripsi atau tesis, jurnal 

ilmiah dan majalah atau dengan cara browsing di internet untuk 

mencari artikel-artikel serta jurnal-jurnal atau data-data yang 

berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes 

yang dapat membantu hasil dari penelitian. 
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1.6.8. Teknik Penentuan Keabsahan Data 

Keabsahan data ini dilakukan dengan proses triangulasi, yaitu 

peneliti melakukan pengecekkan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan waktu. Penulis memilih keabsahan data dan 

pendekatan triangulasi sumber untuk mengungkap dan menganalisis 

masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian. 

 

1.6.9. Teknik Analisa Data 

Analisa data ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Reduksi Data 

Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil 

observasi awal, wawancara dan dokumentasi serta menyusun 

data berdasarkan satuan-satuan perumusan masalah. Dalam hal 

ini data yang dibutuhkan yakni tentang pelaksanaan peranan 

BUMDes Amanah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat 

desa. 

2) Klarifikasi Data 

Data yang sudah terkumpul, kemudian dikategorisasikan dan 

diklasifikasikan supaya lebih mudah dalam proses penelitian. 

Topik pembahasan penelitian yaitu mengenai peranan BUMDes 

Amanah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. 
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3) Verifikasi Data 

Peneliti melakukan analisis data yang didapat tentang 

peranan BUMDes Amanah dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat desa yang telah dibahas dalam kerangka pemikiran.  

4) Menarik Kesimpulan 

Sebagai suatu langkah terakhir dari penelitian ini dan dari 

data yang telah terkumpul, akan ditarik kesimpulan mengenai 

bagaimana peranan BUMDes Amanah dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat Desa Cibalong. 

 

1.6.10. Rencana Jadwal Penelitian 
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