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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui dan mendeskripsikan bagaimana 

Sistem Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Mulia Jaya Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong 

Kabupaten Kutai Timur. BUMDes di kenal sebagai penggerak perekonomian 

desa terutama dalam peningkatan PADes dan Peningkatan pendapatan 

masyarakat, dengan memperhatikan potensi yang mendominasi di Desa 

Kelinjau Ulu. Dalam penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Kelinjau Ulu 

Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Hasil yang di temukan 

dalam penelitian ini yaitu melihat dari sistematika sebuah kebijakan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah desa berpacu pada potensi yang mendominasi 

di Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong yang kemudian di 

kalaborasikan oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) sehingga munculah inisiatif untuk membuat suatu produk kebijakan 

tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang memiliki Unit Usaha 

Pembelian Buah Sawit masyarakat, Unit Supply pupuk, dan Unit pasar desa. 

Disamping itu dalam pelaksanaannya dilakukan oleh  pemerintah desa 

maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan 

sosialisasi kepada masyarakat untuk mencipatakan partisipasi masyarakat 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam memilih jenis usaha yang 
dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.  Sehingga menemukan input dan 

output yang dihasilkan dari kebijakan ini yaitu meningkatnya pendapatan 

PADes, pendapatan masyarakat, maupun pengurangan angka pengangguran. 

Kata Kunci: Sistem Kebijakan, Pemerintah Desa, BUMDes. 

 

Pendahuluan 

Dalam organisasi Pemerintah terutama Pemerintahan Desa yang 

mempunyai sumber pendapatan Desa untuk menunjang proses pelaksanaan 

pemeritahan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah 
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dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan 

pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak 

mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan 

Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk 

percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat 

diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar 

Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral 

bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta 

sumber lainnya dan tidak untuk diperjualbelikan. 

Desa Kelinjau Ulu merupakan salah satu desa dari Kecamatan Muara 

Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Desa (PADes) di Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten 

Kutai Timur upaya Pemerintah Desa dalam memenuhi hal tersebut maka 

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 06 

Tahun 2014 pasal 87 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk oleh 

Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, 

kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya 

manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) secara spesifik tidak dapat disamakan dengan 

badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu badan usaha bercirikan 

Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dapat 

melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan 

ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menghimpun tabungan dalam skala  lokal  

masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan 

pinjam. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam kegiatannya tidak hanya 

berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk 

mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam 

mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan 

dan berkembang dengan baik, sangat di mungkinkan pada saatnya Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan 

dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Dalam pelaksanaannya 
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sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa kelinjau ulu yang telah 

dilakukan yaitu : 

1. Unit Pasar Desa  

2. Unit Suplly Pupuk 

3. Unit Pebelian Buah Sawit Masyarakat 

 

Kerangka Dasar Teori 

Sistem kebijakan 

Sistem berasal dari bahasa latin (systema) dan bahasa yunani (sustema) 

adalah satu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang 

dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi 

untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian 

yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki 

item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara merupakan suatu 

kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling 

berhubungan sehingga membentuk suat negara dimana yang berperan sebagai 

penggeraknya yaitu rakyat yang berada di negara tersebut. 

Menurut Anderson (1994:5) Kebijakan itu sebagai berikut “purposive 

course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in 

deadling with a problem or matter of concern” langkah tindakan yang secara 

sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan 

adanya  masalah atau persoalan tertentu yang di hadapi. Dalam menjalankan 

fungsi pemerintahan Menurut Dun (dalam Hamdi, 2014:53) Kebijakan pada 

dasarnya merupakan sarana sekaligus pembingkaian pelaksanaan fungsi-

fungsi pemerintah. Dengan sifat ini kebijakan merupakan gambaran dari arah 

dan isi pelaksanaan fungsi pemerintah tersebut. Dalam hal ini, kebijakan 

merupakan produk dari lingkungan pemerintah, dan pada gilirannya, juga 

memberi pengaruh terhadap perkembangan lingkungan pemerintah tersebut. 

Pemerintah Desa 

Pemerintah desa merupakan otonomi yang lahir dari asal usul dan adat 

istiadat setempat maka, otonomi tersebut pastilah akan memunculkan berbagai 

keanekaragaman baik itu dalam penataan maupun pengelolaan desa. Otonomi 

juga mendorong desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial budayanya. Disini dibutuhkan 

partisipasi masyarakat agar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna 

melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan 

keterbelakangan. Partisipasi masyarakat dibutuhkan agar masyarakat desa 

berkemampuan mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia.  

Menurut Bintarto (1968: 95) desa adalah suatu perwujudan geografis 

yang di timbulkan oleh unsur- unsur fisiografis sosial ekonomi, politis, dan 
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kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik 

dengan daerah – daerah lain. Sedangkan Bournben  (1971: 19) Mengatakan 

bahwa desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak 

berapa ribu orang hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang 

termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha – 

usaha yang dapat di pengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam 

tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan – ikatan keluarga yang rapat, 

ketaatan, dan kaidah – kaidah sosial. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah pilar kegiatan ekonomi di 

desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUM Desa sebagai 

lembaga sosial itu focus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya 

pada penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan BUMDes sebagai lembaga 

komersial itu bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya 

lokal ke pasar. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dan Penulis menggunakan pendekatan Studi Kasus 

sebagai fokus penelitian. Menurut Moleong (2015:6) mengatakan bahwa 

penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus adalah penelitian 

yang bermasuk untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian secara holistik, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah. 

Tempat Penelitian yang penulis lakukan yaitu pada kantor Desa 

Kelinjau Ulu kecamatan Muara Ancalong dan kantor BUMDes Mulia Jaya 

Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. 

Waktu yang dibutuhkan oleh penulis untuk melakukan penelitian sekitar 4 

bulan berkisar dari Mei 2020 sampai dengan Agustus 2020. 

Sumber Data 

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan informan sebagai 

sumber untuk mendapatkan data guna penulisan skripsi sesuai dengan fokus 

yang telah ditetapkan. Pengambilan sumber data dilakukan dengan teknik 

purposive sampling. 

Adapun beberapa data yang diperlukan dalam penelitian ii diantara 

lain sebagai berikut: 

1. Data Primer 

a. Kepala Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten 

Kutai Timur. 



Sistem Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mengelola...(Makhyudin Syafar) 

 

 

1029 

b. Badan Pemusyawaratan Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara 

Ancalong Kabupaten Kutai Timur. 

c. Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulia Jaya Desa 

Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan 

berbagai macam sumber lainnya seperti lewat dokumen, surat kabar, 

buletin, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan 

sebagainya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sistem Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Mulia Jaya Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara 

Ancalong Kabupaten Kutai Timur 

BUMDes merupakan element penting yang dimiliki oleh pemerintah 

desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Selain itu tujuan dari lembaga 

tersebut tidak hanya berfokus pada pendapatan asli desa dan keuntungan dari 

unit usaha yang dijalankan unit usaha yang telah dilaksanakan tetapi 

berdirinya lembaga BUMDes membuat pengaruh besar dari berbagai aspek 

seperti pengembangan perekonomian masyarakat desa untuk mensejahterakan 

masyarakat dan mengurangi angka pengangguran dan keterpurukan 

perekonomian masyarakat desa dan yang paling terpenting untuk 

mengembangkan potensi desa secara keseluruhan sesaui dengan apa yang 

mendominasi di wilayah desa tersebut. Kebijakan tentunya melihat dari sisi 

sisi dari berbagai macam indikator atau beberapa variabel yang di gunakan 

penulis. 

1. Subtansi Kebijakan 

Substansi Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

bagaimana Kebijakan yang terkait dengan Pengelolaan Bahan Usaha 

Milik Desa yang menjadi bagian dari pusat pembangunan yang tidak 

terlepas dari visi dan misi dari pemerintah desa. Dalam  penelitian ini 

menemukan bahwa di desa kelinjau ulu sendiri potensi perkebunan 

kelapa sawit sangat mendominasi dan dijadikan sebagai perekonomian 

masyarakat sehingga sangat mendukung pelaksana Unit Usaha 

pembelian buah sawit yang sangat menjanjikan kedepannya.Unit usaha 

ini sangat tepat dengan potensi yang ada di desa kelinjau ulu dalam 

meningkatkan keuntungan bagi Badan Usaha Milik Desa. Harapan nya 

BUMDes ini menjadi ikon terdepan untuk membangun desa berdasarkan 

pendpatan asli desa yang bersumber dari Badan Usaha Milik Desa itu 

sendiri. Namun disisi lain penulis tentu nya melihat keteraturan saat ini 

tidak akan tercapai apa bila tidak adanya dukungan yang dilakukan 
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secara masif mulai dari perencanaan sampai keterlibatan masyarakat. 

dan harga yang ditawarkan oleh BUMDes jauh lebih tinggi 

dibandingkan dari harga tengkulak dengan menggunakan konsep kerja 

sama antara BUMDes dan koprasi pemegang SPK sehingga masyarakat 

pun tidak khawatir dengan harga yang di tawarkan oleh BUMDes untuk 

menjul hasil panen nya.  

2. Pemeran Kebijakan 

Proses kebijakan BUMDes dengan Keberhasilan yang di raih saat 

ini telah melalui beberapa proses dalam suatu perencanaan kebijakan 

seperti sosialisasi kebijakan secara bermasyarakat. Melihat dari hal 

tersebut kebijakan pengelolaan BUMDes ini dikatakan berjalan secara 

perencanaan kebijakan yaitu pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat 

walaupun hanya bersifat kelompok kecil tetapi saat ini kebijakan itu  di 

sosialisasikan secara luas dengan dukungan media informasi yang 

dimiliki sekarang ini baik dari pemerintah desa maupun BUMDes itu 

sendiri. kebijakan ini di sosialisaikan kepada sekelompok masyarakat 

untuk mencapai suatu perencanaan dalam pembuatan suatu kebijakan 

pemerintah desa dalam kontek pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. 

Sampai saat ini kegiatan sosialisasi itu dilaksanakan secara terus - 

menerus melalui media masa yang ada di kehidupan masyarakat saat ini 

agar masyarakat bisa memahami dan ikut berpartisipasi dalam 

pengawasan dan pelaksanaan BUMDes maupun kebijakan tersebut. 

3. Input dan Output Kebijakan 

Merujuk dari potensi yang ada di Desa Kelinjau Ulu yang sangat 

mendominasi saat ini yaitu perkebunan kelapa sawit yang memenuhi 

sebagian besar wilayah di desa kelinjau ulu yang di jadikan sebagai 

pusat perekonomian atau mata pencaharian masyarakat dimana potensi 

ini sangat menjanjikan untuk di dibentuk nya suatu kebijakan dalam 

kontek pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk 

mengembangkan potensi tersebut melihat dari pada itu bahwa BUMDes 

Mulia Jaya tidak hanya berfokus pada keuntungan usaha yang dijalankan 

melainkan mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu 

sehingga kegiatan usaha ini terus berjalan secara berkelanjutan dengan 

sistem mempermudah masyarakat dari unsur penyediaan pupuk yang di 

pinjamkan kepada petani dan dibayar ketika panen. Hal ini bertujuan 

agar hasil atau kualitas panen sesuai dengan yang diharapkan dan 

berdampak terhadap keuntungan yang diharapkan karna melihat dari 

kondisi tanah di desa kelinjau ulu merupakan jenis tanah podsolik merah 

kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah. Hal tersebut dapat 

diketahui bahwa output dan input dari kebijakan pemerintah desa 

tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki 
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dampak positif dari berbagai aspek baik dari pemerintah desa maupun 

masyarakat banyak sekalipun. Jadi dapat dikatakan bahwa BUMDes ini 

tidak hanya berfokus kepada keuntungan dan kesejahteraan untuk petani 

sawit saja tetapi ikut serta dalam pengembangan perekonomian 

masyarakat desa dalam aspek angka pengangguran masyarakat di 

kelinjau ulu tertanggulangi dengan mengedepankan sistem swakelola 

BUMDes melibatkan masyarakat yang di pekerjakan secara langsung. 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka pada bagian ini penulis akan 

memaparkan dan menjelaskan kesimpulan hasil penelitian Tentang Sistem 

Kebijakan Pemerintah Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) sebagai berikut: 

1. Substansi kebijakan merupakan prinsip dalam pembuatan suatu 

kebijakan. Mulai dari perencanaan, melihat aspek pendukung, sampai 

dengan lahirnya suatu kebijakan dalam kontek pengelolaan BUMDes 

yang mengembangkan dari berbagai aspek pembangunan sesuai 

dengan yang diharapkan oleh pemerintah desa maupun masyarakat. 

Kebijakan ini merupakan kebijakan dalam konteks pengelolaan 

BUMDes yang bertujuan untuk mengembangkan potensi desa dalam 

bentuk usaha seperti unit usaha  pembelian buah sawit dan unit usaha 

supply pupuk perkebunan yang saling berkaitan 

2. Pemeran Kebijakan Merupakan Pelaku atau dikenal sebagai pelaksana 

dalam sistem kebijakan pemerintah dimana terdiri dari pemerintah 

desa bersama BPD selaku pembuat kebijakan dan melaksanakan 

kontrol terhadap kebijakan yang telah di sepakati dan melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat. 

3. Input dan Output Kebijakan merupakan dampak yang dihasilkan oleh 

kebijakan yang telah di tetapkan. Input yang terdapat dalam kebijakan 

ini yaitu berpacu pada potensi agar di kelola oleh pemerintah desa 

dengan di bentuknya suatu kebijakan dalam konteks pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa untuk mengelola potensi tersebut. Output 

yang di berikan dalam kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya yaitu 

memiliki keuntungan yang signifikan untuk perkembangan BUMDes 

kedepan nya. 

4. Potensi yang di dominasi di kelinjau ulu adalah perkebunan kelapa 

sawit yang hampir memenuhi wilayah desa kelinjau ulu yang di 

jadikan sebagai pusat perekonomian masyarakat untuk meningkatkan 

pendapatannya sehingga terbentuknya BUMDes Mulia Jaya dengan 

unit usaha pembelian buah sawit. 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 8, Nomor 3,  2021: 1025-1034 

 

 

1032 

5. BUMDes Mulia Jaya berdiri pada tahun 2019 sampai sekarang hal ini 

sangat berkaitan dengan pelaksanaan birokrasi yang kurang maksimal 

dikarenakan BUMDes ini masih baru dan perlu pembelajaran sehingga 

berpengaruh dengan perkembangan BUMDes sesuai dengan kebijakan 

dalam konteks pengelolaan BUMDes. 

6. Kondisi infrastruktur merupakan hal pendukung pertama dalam segala 

lini pelaksanaan kegiatan baik pemeritah desa, perekonomian 

masyarakat, maupun pelaksanaan unit usaha BUMDes. 

7. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaa Unit usaha yang dijalankan 

mengingat minimnya penyertaan modal yang di berikan oleh 

pemerintah desa sehingga dari pelaksana BUMDes berkontribusi 

bukan hanya dari tenaga dan pemikiran tetapi dalam pendanaan yang 

dilakukan secara pribadi dan tanpa unsur bantuan dari manapun untuk 

terus berinovasi dan mengembangkan BUMDes tersebut agar berjalan 

secara berkelanjutan sesuai dengan apa yang ingin dicapai sesuai 

dengan perencanaan. 

Rekomendasi 

Melihat Permasalahan yang terdapat dalam Sistem Kebijakan 

Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Mulia Jaya desa kelinjau ulu, yakni sebagai berikut :  

1. Efektifnya pelaksanaan Substansi dalam Kebijakan  Pemerintah Desa 

Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulia Jaya 

Desa Kelinjau Ulu apabila dalam pelaksanaan BUMDes memiliki 

SPK sendiri kepada perusahaan sehingga keuntungan yang di dapat 

tidak terbagi - bagi lagi agar keuntungan yang di dapat pun pasti akan 

lebih meningkat lagi sehingga BUMDes menjadi center 

pembangunan desa 

2. Terkait dengan Pemeran Kebijakan Peraturan Desa Tentang 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulia Jaya Desa 

Kelinjau Ulu sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam 

pelaksanaa kebijaan tersebut tetapi memiliki kekurangan dalam tugas 

BPD yang kurang berinisiatif dalam menanyakan laporan pelaksanaan 

kegiatan usaha milik desa sehingga terjadi miscomunication 

koordinasi dan kurangnya tindak tegas dari BPD selaku kontrol 

sebuah kebijakan . 

3. Dampak yang diberikan dari kebijakan ini sudah mencapai sesuai 

dengan yang telah dinginkan tetapi perlu perkembangan yang 

berdampak besar seperti di bidang pemberdayaan dan pengembangan 

sumber daya manusia di desa kelinjau ulu.  

4. Perlu peningkatan pendapatan yang dimiliki BUMDes yang tidak 

hanya berfokus dari 1 atau 2 unit usaha saja tetapi unit usaha yang 
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telah di rencanakan agar bisa di jalankan dan di kembangkan secara 

bersama sama agar memiliki pendapatan sesuai dengan yang di 

rencanakan. 

5. Dalam pelaksanaan BUMDes yang terbilang baru 1 tahun berjalan 

tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pelatihan secara daring 

sesuai dengan kondisi pandemi covid – 19 agar pengatahuan dan 

pembelajaran akan terus berjalan dalam meningkatkan pelaksanaan 

baik dari birokrasi maupun pelaksanaan teknis di lapngan untuk 

menunjang perkembangna BUMDes kearah yang lebih baik. 

6. Kondisi Infrastuktur yang kurang memadai dalam pembelian buah 

sawit karena melihat dari kondisi infrastruktur jalan yang masih 

berbentuk tanah dan belum ada pengecoran jalan di desa kelinjau ulu 

sendiri. Sebagai pelaksana BUMDes ketika dilaksanakan 

Musrenbangdes agar bisa mengusulkan pembangunan jalan agar 

kepentingan masyarakat dan BUMDes itu bisa berjalan sesuai dengan 

apa yang dinginkan.hal itu harus di dukung dengan argumentasi yang 

kuat dan sesuai dengan yang di harapkan baik itu dalam 

penyelenggaraan BUMDes maupun kepentingan masyarakat sekali 

pun. 

7. Keterbatasan modal menjadi kendala utama dalam pelaksanaan 

BUMDes mulia jaya agar BUMDes ini berjalan sebagai pelaksana 

BUMDes bisa mengusulkan kepada pemerintah desa untuk diberikan 

penyertaan modal yang cukup dalam pelaksanaan unit – unit usaha 

yang dijalankan atau di kembangkan. 
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