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MEMBERIKAN PELUANG : 

• Program-program pembangunan yang 
lebih berorientasi partisipatif, bottom 
up dan menekankan pentingnya variasi 
lokal di dalam masyarakat 

• Pelayanan yang lebih berpihak pada 
kepentingan masyarakat   

• Penguatan Ekonomi Lokal  

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1rNLP4ezMAhVFpI8KHRqLDPAQjRwIBw&url=https://ariskiyana.wordpress.com/tag/forum-kesehatan-desa/&psig=AFQjCNHuI-ZH080APbmWXLAiuQxju1ViwQ&ust=1463974898429234


DESENTRALISASI DESA  
(UU NOMER 6 TAHUN 2014

 

 Desa harus menjadi 
benteng dari jalan 
masuk liberalisasi 
ekonomi desa. 

 Desa harus menjadi 
cagar budaya dan 
nilai-nilai lokal.   



Paradigma Baru 
Pembangunan Pedesaan  

Old Approach New Approach 

Objectives Farm Income, Farm 
Competitiveness 

Competitiveness of rural 
areas, valorisation of local 
assets, exploitation of 
unused resources 

Key Target 
Sector 

Agriculture Various Sector of Rural 
Economies (ex rural 
tourism, manufacturing, 
ICT Industry) 

Main Tools Subsidies Investments 

Key Actors  National Govenment, 
Farmers 

All Level of Goverment, 
various Local Stakeholders  



BUMDes  

• Dasar Hukum : UU Nomer 6 Tahun 2014 (desa) dan 
Permendagri Nomer 39 Tahun 2010 tentang Badan 
Usaha Milik Desa). 

• BUMDes : pilar kegiatan ekonomi di desa yang 
berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) 
dan komersial (commercial institution).  

• BUMDes  adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola 
oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya 
memperkuat perekonomian  desa dan di bentuk 
berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 

 

 



Tujuan BUMDes  

• Meningkatkan Perekonomian 
Desa 

• Meningkatkan Pendapatan asli 
Desa 

• Meningkatkan Pengelolaan 
potensi desa sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat 

• Menjadi tulang punggung 
pertumbuhan dan pemerataan 
ekonomi desa 



PRINSIP-PRINSIP 
BUMDes... 
Prakarsa (inisiasi) masyarakat, 

Kooperatif 

Partisipatif, (user-owned, user-benefited, and user-controlled) 

Transparansi 

Emansipatif 

Akuntabel  dan sustainable  



Keunikan BUMDes (Yunanto, 2004 :7) 

• Usaha desa milik kolektif yang 
digerakkan oleh aksi kolektif 
antara pemerintah desa dan 
masyarakat. 

• BUMDes lebih inklusif 
dibanding dengan koperasi, 
usaha pribadi maupun usaha 
kelompok masyarakat yang 

bekerja di ranah desa.  

http://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8zuW87-zMAhUKTI8KHZ9lDPUQjRwIBw&url=http://desamembangun.or.id/2013/11/website-desa-dari-infomobilisasi-menuju-mobilisasi-sumberdaya/&psig=AFQjCNFkMlv8glemdKlW4TkgUTYNBY65og&ust=1463978616942448


Syarat Pembentukan BUMdes 
(Permendagri Nomer 39 Tahun 2010 ) 
• Atas inisiatif pemerintah desa/masyarakat 

bedasarkan musyawarah desa 
• Ada potensi usaha ekonomi anggota 
• Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama 

pemenuhan kebutuhan pokok 
• Tersedia sumber daya desa yang belum 

dimanfaatkan 
• Ada SDM yang mampu mengelola badan usaha 
• Ada unit-unit usaha masyarakat yang merupakan 

kegiatan ekonomi warga masyarakat. 
• Meningkatkan pendapatan masyarakat dan 

pendapatan asli desa.  



10 

BUM Desa 

jasa 
Industri kecil 
dan rumah 

tangga 

Penyaluran 9 
bahan pokok 

Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa 



Tipe  Deskripsi Contoh 

Serving BUMDes menjalankan ”bisnis sosial” 
yang melayani warga, yakni dapat 
melakukan pelayanan publik kepada 
masyarakat.  

 Usaha air minum 
desa, usaha listrik 
desa. 

 Banking  BUMDes menjalankan ”bisnis uang”, 
yang dapat memenuhi kebutuhan 
keuangan masyarakat desa dengan 
bunga yang lebih rendah daripada 
bunga uang yang didapatkan 
masyarakat desa dari para rentenir desa 
atau bank-bank konvensional 

 Bank desa atau 
lembaga perkreditan 
desa atau lembaga 
keuangan mikro desa 
atau unit keuangan 
lainnya 



Tipe Deskripsi Contoh 

Brokering BUMDes dapat menjadi  
“lembaga perantara” yang 
menghubungkan komoditas 
pertanian dengan pasar atau 
agar para petani tidak kesulitan 
menjual produk mereka ke 
pasar. Atau BUMDes menjual 
jasa pelayanan kepada warga 
dan usaha-usaha masyarakat. 

 Jasa pembayaran listrik 
 Desa mendirikan pasar desa untuk 

memasarkan produk-produk yang 
dihasilkan masyarakat.  

 BUMDes membangun jaringan 
dengan swasta atau pasar yang 
lebih luas guna memasarkan 
produk-produk lokal. 

Holding  BUMDes sebagai ”usaha 
bersama”, atau sebagai induk 
dari unit-unit usaha yang ada di 
desa, dimana masing-masing 
unit yang berdiri sendiri-sendiri 
ini, diatur dan ditata sinerginya 
oleh BUMDes agar tumbuh 
usaha bersama.  

 ”Desa wisata”  yang mengorganisir 
berbagai jenis usaha dari kelompok 
masyarakat: makanan, kerajinan, 
sajian wisata, kesenian, 
penginapan, dll.   



MEMILIH JENIS  
USAHA  
1. Komoditi (barang dagangan) 

2. Pertimbangan Masa Depan Usaha 

3. Kemampuan Diri 



MEMILIH JENIS  
USAHA  

 

Prinsip yang harus menjadi pedoman dalam 
menentukan jenis usaha yang akan dilakukan Badan 
Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah, bahwa jenis 

usaha tersebut belum dijalankan oleh penduduk 
setempat 

 



UNIT USAHA : PASAR DESA 

UNIT USAHA : SIMPAN PINJAM  

(UED-SP & SP TRAKTOR) 

REHAB  PASAR DESA 

PENINGKATAN  

KETRAMPILAN PETANI 



MEMBANTU  MASYA-

RAKAT SAAT 

MENGALAMI PACEKLIK  

KONTRIBUSI 

PAD  UNTUK 

PERBAIKAN 

IRIGASI 

SKALA KECIL  

PENYEDIAAN BIBIT 

PADI  

SIMPAN PINJAM 

PADI  

PENYEDIAAN 

PUPUK ORGANIK  

CADANGAN 

PANGAN NON  

PADI  



Desa Panggungharjo Sewon Bantul  

• Bumdes Pengelolaan Sampah 

• Koran desa 

• Kampung Dolanan Anak  

• Kampung Mataram 

• Pengembangan toko desa bernama 
Swadesa.     Toko ini menjadi jembatan 
bagi warga desa dan UKM agar bisa 
berjualan online . Dibangun kerjasama 
antara BUMDesa Panggungharjo 
dengan Usaha Desa dan pemilik SPBU. 



CONTOH BUMDes 

  
• Inisiasi BUMDes di Bantaeng Sulawesi Selatan sudah sejak tahun 

2016 (Munculnya Perda Nomer 10 tentang Tata Cara Pembentukan 
dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

• Fase pembentukan : 
• Pertama, tahap fasilitasi pendirian BUMDes di 46 desa pada tahun 

2008.  
• Kedua, tahap penguatan kapasitas pengelolaan BUMDes pada 2009.  
• Ketiga, tahap  penguatan modal usaha (penyaluran bantuan hibah 

untuk anggaran operasional BUMDes. Tahap ini dilakukan pada awal 
2010 dan masing-masing BUMDes menerima Rp100 juta.  
 

https://4.bp.blogspot.com/-E51imQ-0bJw/Vy_LhRekK2I/AAAAAAAABJM/H82LRO4fq_wv8upHQV8QbvuTkHqpKQLoQCLcB/s1600/IMG_0433.JPG


CONTOH BUMDes 

 

• BUMDes di Bantaeng mengelola beragam jenis 
kegiatan usaha  

• Misalnya : grosir barang campuran, perdagangan 
hasil bumi, toserba, pengadaan saprodi, bantuan 
modal usaha pedagang kecil, jasa rekening listrik, 
pengelolaan air minum, penggemukan sapi, 
usaha simpan pinjam, usaha layanan alat tulis 
kantor (ATK), jasa foto copy, pertukangan, dsb. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-Ip0gIf3Vpac/Vy_MC05-WUI/AAAAAAAABJU/xdVcvkG-DfAJYt1wmCLtDOJriRFWFVNAgCLcB/s1600/IMG_0442.JPG


BUMDes Karangrejek, Gunungkidul DIY 

Unit Usaha :  

• Jasa Pelayanan Air Bersih dengan nama 
Pengelolaan Air Bersih Tirta Kencana (PAB. Tirta 
Kencana) 

• Jasa simpan pinjam dengan nama Unit Kredit 
Mikro (UKM)  Tirta Kencana 

• Kedepan diharapkan dapat mendirikan unit-unit 
usaha antara lain UKMA Amrih Ngrembaka 
(pertanian), Jasa pengelolaan usaha desa, usaha 
boga, jasa pengadaan barang dan jasa kontruksi. 

 



Bumdes Bleberan, Gunungkidul DIY 

• Pengelolaan Desa Wisata 
(Air Terjun Sri Gethuk) 

• Mitra : CSR BCA  



CONTOH BUMDes 

• BUMDes (Tirta Mandiri) Ponggok Klaten, 
Polanharjo Klaten 

• Berdiri tahun  2009. Modal awal Rp 100 juta 
dari hibah pemerintah desa untuk kredit 
masyarakat.  

• Unit usaha utama : Optimalisasi potensi wisata 
umbul Ponggok.  

• Omzet BUMDes di Desa Ponggok menembus 
angka Rp 6,5 miliar dengan laba sebesar Rp2,5 
miliar. Sebelumnya hanya Rp 5 juta per tahun.  

• Unit Usaha lain : toko desa,  pengelolaan air 
bersih, penyewaan gedung, kios, dan kolam 
ikan, dan rental mobil.  



• Penataan kelembagaan desa belum berjalan secara 
maksimal sehingga BUMDes pun belum dilembagakan 
dalam format kepemerintahan dan perekonomian desa. 

• Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk 
mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel 
dan berkinerja baik. 

• Rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi 
ekonomi lokal. 



• Belum berkembangnya proses konsolidasi dan kerjasama 
antar pihak terkait untuk mewujudkan BUMDes sebagai 
patron ekonomi yang berperan memajukan ekonomi 
kerakyatan. 

• Kurangnya responsivitas Pemda untuk menjadikan BUMDes 
sebagai program unggulan untuk memberdayakan desa dan 
kesejahteraan masyarakat. 

 



• Perbaikan dalam kepemimpinan, pola pikir dan tata 
kelola BUMDes.  

• Business Networking BUMDes.  

• Tantangan persaingan dan strategi keunggulan produk 
harus diperhatikan.  



Perbaikan Tata Kelola BUMDes.  

• Perencanaan  

• Pengorganisasian 

• Administrasi/Pembukuan 

• Pemasaran/penjualan produk BUMDes. 

• Kemitraan/Kerjasama  

 

 



Ide bisnis didetailkan dengan membuat perencanaan bisnis 
atau usaha (business plan). Beberapa hal yang perlu dicek 
kembali adalah :  

1. Memeriksa kembali apakah asumsi-asumsi yang 
mendasari rencana operasi, pemasaran, keuangan, dan 
sumber      daya manusia sudah sesuai dengan kondisi 
internal dan eksternal BUM Desa. 

2. Memastikan kembali bahwa tujuan dapat dicapai. 



4. Menyusun kebijakan berupa pedoman untuk 
pengambilan keputusan 

5. Menyusun prosedur dan aturan. 

6. Menyusun anggaran dan kegiatan. 



Adanya Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga 
yang komponenenya dapat mencakup : 

• Badan Hukum 

• Bentuk organisasi 

• Usaha yang dijalankan 

• Kepengurusan 

• Hak dan kewajiban 



• Permodalan, 

• Bagi hasil laba usaha, 

• Keuntungan dan kepailitan, 

• Kerjasama dengan pihak ketiga, 

• Mekanisme pertanggung jawaban, 

• Pembinaan dan pengawasan masyarakat. 



Administrasi Umum 
Tidak ada hubungannya dengan pencatatan 
keuangan. Bukubuku administrasi umum antara lain:  
1) Buku Daftar Pengelola BUM Desa 
2) Buku Anggota 
3) Buku Rencana Kegiatan 
4) Buku Daftar Kegiatan 
5) Buku Agenda Surat  
6) Buku Tamu 
7) Buku Daftar Hadir  
8) Notulen Hasil Rapat-Rapat 



Dalam pengeloaan BUMDes, kelengkapan  
administrasi keuangan yang disiapkan oleh 
pengelola terdiri dari buku :  

• Buku Kas Harian,  

• Buku Jurnal,  

• Buku Besar,  

• Neraca Saldo,  

• Laporan Rugi Laba,   

• Neraca,  

• Laporan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. 



Tanggal  Keterangan  Masuk  Keluar  Saldo  



 Pendapatan :  

Pendapatan Usaha  Rp ...............  

Pendapatan Lain-lain  Rp ................  

Total Pendapatan  Rp ...............  

Biaya :  

Biaya Bahan Baku  Rp ...............  

Biaya Tenaga Kerja  Rp ................  

Biaya Pemasaran  Rp .................  

Total Biaya  Rp ...............  

Laba/Rugi  Rp ..............  



              AKTIVA  PASIVA 

Kas  Rp ..............  Hutang  Rp ...........  

Persediaan Barang 

dagangan  

Rp ..............  

Perlengkapan  Rp ...............  Modal  Rp .........  

Peralatan  Rp ...............  

Lain-lain  Rp ..............  

Total AKTIVA Rp ................  Total PASIVA Rp ............  





• BUM 

Desa 

Pihak ketiga 

2 (dua) / lebih dalam 1 (satu) kecamatan atau 

 antar kecamatan dalam suatu kabupaten/kota 

Harus ada persetujuan 
dari pemerintah desa 

masing-masing 

Dalam 1 (satu) kecamatan 

 

Disampaikan kepada Camat 

paling lambat 14 (empat 

belas) hari sejak 

ditandatangani 

 

Disampaikan kepada 
bupati/walikota melalui 

camat masing-masing paling 
lambat 14 (empat belas) hari 

sejak ditandatangani 

Antar kecamatan 



Kerjasa
ma 

usaha 
antar 
desa 

Ada 
naskah 

perjanjian 
kerjasama 

Naskah Perjanjian kerjasama memuat: 
subyek kerjasama, obyek kerjasama, jangka 

waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, 
keadaan memaksa, penyelesaian 
permasalahan, dan pengakhiran. 

Kegiatan kerjasama antara unit usaha BUM 
Des  yang berbadan hukum diatur dalam 

ketentuan peraturan perundangan PT dan 
LKM.  



• Bersifat bisnis 

• Saling membutuhkan 

• Saling menguntungkan 

• Saling memperkuat 

• Saling Percaya  

• Sukarela 

• Disiplin 

• Accountable 

 



Pola Kemitraan : BUM Desa 

No Pola Kemitraan  Lembaga/instansi yang 
relevan 

Peran Lembaga 

1 Dukungan politik (Budget, 
peraturan) 

Pemerintah desa • Menetapkan perdes 
• Penyertaan modal  

2 Pembinaan/pendampinga
n Teknis 

Badan/Dinas terkait • Bimbingan, 
pelatihan BUMDes 

 

3 Bapak Angkat Dunia Usaha dan 
Industri 

• Oursourcing proses 
produksi dan 
pemasaran 

4 Pemasaran Dunia Usaha dan 
Industri 

• Membantu 
memamerkan 
produk usaha 



Pola Kemitraan : Pelaku Usaha  

No Pola Kemitraan Lembaga/Instansi Peran lembaga 

1 Bapak Angkat BUM Des, dunia usaha dan 
industri 

• Outsourcing proses 
produksi dan 
pemasaran 

2 Pembinaan dan 
pendampingan 
Teknis 

Badan/Dinas terkait • Bimbingan pengelolaan 
usaha 

• Pelatihan/Bimtek 

3 Pemasaran BUM Des 
Dunia Usaha dan Industri 

• Outsourcing proses 
produksi dan 
pemasaran 

• Membantu 
memamerkan produk 
pelaku usaha 
 

4 Konsultan  Perguruan tinggi • Jasa 
konsultan/bimbingan 

• Narasumber  
 



1. Kerjasama antara dua BUM Des atau lebih dapat 
dibuat dalam perjanjian kerjasama. Naskah 
kerjasama memuat subyek kerjasama, obyek 
kerjasama, jangka waktu, hak dan kewajiban, 
pendanaan, keadaan memaksa, pengalihan aset dan 
penyelesaian perselisihan. 
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