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PEMERINTAH KABUPATEN BUOL BANTU PENGEMBANGAN  
PELAKU USAHA TEH GAHARU 

 

 

https://tehgaharu.com 

 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol membantu produksi dan pengembangan teh gaharu 
yang dilakukan oleh pelaku usaha di daerah tersebut. "Kami upayakan di Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Perubahan ada alokasi dana untuk pengadaan mesin pengolahan teh, agar 
semakin meningkat produktivitasnya dan dapat mengefisiensi waktu," ucap Bupati Buol Amirudin 
Rauf, di Buol. 
Pengembangan teh gaharu, kata Bupati Amirudin Rauf, merupakan salah satu komitmen Pemkab 
Buol dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat berbasis pembangunan ekonomi kerakyatan dari 
sektor agrobisnis. Di Kabupaten Buol terdapat seorang pelaku usaha bernama Ilham yang telah 
membudidaya teh gaharu, yang selanjutnya daunnya dikelola untuk pembuatan teh dengan nama teh 
gaharu. 

Bupati Amirudin rauf menerangkan ekonomi kerakyatan dari sektor agrobisnis untuk 
peningkatan perekonomian daerah, diintervensi oleh Pemkab Buol dengan melakukan pemberdayaan 
dan menciptakan iklim agar UMKM terus berkembang. "UMKM adalah salah satu sendi 
perekonomian daerah, olehnya kita harus mendorong UMKM dapat bertahan dan berkembang 
sekalipun di tengah pandemi COVID-19," ujarnya. Bupati mengakui bahwa salah satu instrumen 
penggerak perekonomian daerah adalah UMKM, olehnya Pemkab Buol tidak menutup mata terkait 
dengan pengembangan UMKM. 

Berkaitan dengan itu Ilham yng merupakan pelaku usaha teh daun gaharu menyampaikan 
terima kasih atas keberpihakan Bupati Buol terhadap UMKM. "Saya berterima kasih kepada Bupati 
Boul, karena hendak memajukan pelaku UMKM. Saya salut dengan keberpihakan pak Bupati 
terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat," ujar Ilham.  
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Catatan : 

1. Teh gaharu berbeda seperti teh yang umumnya berbahan daun teh. Teh gaharu berbahan dasar 
daun pohon gaharu, dimana pohon ini termasuk pohon langka dan belum dikembangkan secara 
luas di Indonesia. Produksi dan pengembangan teh gaharu di Indonesia untuk sementara masih 
dilakukan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. UMKM 
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah merupakan bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan 
usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omzet per tahun, 
jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan.   

2. Peran pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan UMKM sangat diperlukan. Karena 
UMKM merupakan salah satu usaha yang potensial untuk meningkatkan perekonomian serta me-
ningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Pemerintah Kabupaten Buol, telah membentuk 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab dan berperan memajukan UMKM 
yaitu melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, yang 
memiliki tugas fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Buol Nomor 16 tahun 2019 
tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 
Perindustrian dan Perdagangan. 

3. Urusan Pemerintah Kabupaten Buol di bidang UMKM yang menjadi kewenangan Dinas 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 2 ayat (2) huruf h dan i Peraturan Bupati Buol Nomor 16 tahun 2019 yakni pemberdayaan 
usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan 
kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dan pengembangan usaha 
mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.  

4. Dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Buol Nomor 16 tahun 2019,  Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan kewenangannya 
menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi 
dan pelaporan di di bidang koperasi dan UMKM. 

 

 
 
 


