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Untuk mengentaskan kemiskinan, Pemkab Lahat mengajak seluruh desa membuat dan 

mengoptimalkan BUMDes. ‘’Dana Desa jika dimanfaatkan semaksimal mungkin bisa jadi solusi 

mengurangi angka kemiskinan,’’ ujar Wakil Bupati Lahat Haryanto, SE., MM., MBA. 

Dikatakan, dengan menggalakkan program BUMDes seperti di bidang pertanian, UMKM, 

peternakan, usaha koperasi bisa menciptakan peluang kerja bagi masyarakat desa sendiri. 

Keuntungannya kembali ke desa. ‘’Tujuan adanya Dana Desa itu, agar desa bisa mandiri. Dana tersebut 

bisa sangat berguna untuk masyarakat, tinggal bagaimana manajemennya, kata Haryanto, Senin (9/3). 

Dikatakan, sudah sepatutnya kades menggunakan Dana Desa secara optimal. “Harus mulai 

berpikir bagaimana mengolah Dana Desa, agar bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya,” 

katanya. 

Ditargetkan, di 2021, Lahat akan keluar dari angka 5 termiskin di Sumsel. “Agar bisa 

memberdayakan masyarakat, desa bisa menggalakkan olahan khas desanya. Jadi saat ada acara, snack 

tidak perlu beli di luar,” ujar Haryanto. 

Salah satu BUMDes usaha durian. Yakni durian Bukit Resam, Desa Pengentaan Kecamatan 

Mulak Ulu. “Kita angkat masalah durian karena Mulak Ulu salah satu penghasil durian,” ujarnya. 
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Catatan: 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: 

1. Pasal 1 angka 2 “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”; 

2. Pasal 2 “Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, 

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan 

dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”; 

3. Pasal 4 “Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah 

dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan”; 

4. Pasal 5 ayat 1 “Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa”. 

 
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: 

1. Pasal 1 angka 2 “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, 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”; 

2. Pasal 3 “Pendirian BUM Desa bertujuan: 

a. meningkatkan perekonomian Desa; 

b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 

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; dan 

h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. 


