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Berita …!

• Dari 46 desa di Bantaeng seluruhnya telah 
memiliki BUMDes, bahkan pada tahun 2010 
setiap BUMDes telah menerima bantuan 
modal sebesar 4,6 milyar, dimana setiap 
BUMDes menerima 100 juta. (Sumber: 

Tribunnews.com - Kamis, 29 Desember 2011 )



DEFINISI
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah

usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh
pemdes yg kepemilikan modal & pengelolaan-
nya dilakukan oleh pemdes dan masyarakat. 
(Ps 1 angka 6 PMDN 39/2010).

Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa
pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, 
penyaluran sembilan bahan pokok, 
perdagangan hasil pertanian, serta industri
dan kerajinan rakyat.

Apakah BUMDes sama dg Badan Usaha lain?
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DASAR HUKUM

• UUNo.32 Tahun 2004 (Pasal 213):

1. Desa dpt mendirikan Badan Usaha Milik Desa
sesuai dgn kebutuhan dan potensi desa

2. BUMDes berpedoman pd peraturan
perundang-undangan

3. BUMDes dpt melakukan pinjaman sesuai
peraturan perundang-undangan



Peraturan Pemerintah 72/2005 (Pasal78–

81)

 Pasal 78 :

1. Dlm meningkatkan pendapatan masy dan
desa, Pemdes dpt mendirikan BUMDes
sesuai kebutuhandan potensi desa;

2. Pembentukan BUMDes ditetapkan dgn
Perdes berpedoman pd peraturan
perundang-undangan;

3. BUMDes harus berbadan hukum.

 Apakah yg dimaksud Badan Hukum?



Pasal 79 PP 72/2005:
1. BUMDes adalah usaha desa yg dikelola oleh 

Pemdes;

2. Permodalan BUMDes dpt berasal dari: 
Pemerintah Desa, Tabungan Masy, bantuan 
Pemerintah, Pem Prop dan pem Kab/Kota, 
Pinjaman dan atau penyertaan modal pihak 
lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar 
saling menguntungkan;

3. Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemdes 
dan Masy.



Pasal 80 PP 72/2005:

1. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan 
pinjaman sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.

2. Pinjaman dilakukan setelah mendapat 
persetujuan BPD.



Pasal 81 PP 72/2005:

1. Tata Cara pembentukan dan pengelolaan 
BUMDes diatur dgn Perda Kab/Kota;

2. Perda Kab/Kota dimaksud sekurang-
kurangnya memuat: Bentuk badan hukum, 
kepengurusan, hak dan kewajiban, 
permodalan, bagi hasil usaha, kerjasama dgn 
pihak ketiga, mekanisme pengelolaan dan 
pertanggungjawaban.



STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA 
KEUANGAN MIKRO

Keputusan Bersama:

1. Mendagri

2. Menkeu

3. MenteriKoperasidanUKM

4. Gubernur BI

• Tanggal 7 September 2009 No: 
351.1/KMK/010/2009,  No: 900-39A Th 2009 
No:01SKB/M.KUKM/IX/2009 & No: 
11/43A/Kep.GB



MEMUTUSKAN:

• Beralihnya LKM yg blm berbadan hukum 
seperti UED-P, BKD, BKUP, Lumbung Penitih 
Nagari, LPD, BKK, KUBE, P4K, BKM, PEMP, UPK, 
UP2KS, UPKD, PUAP, LSPBM, BMT dan 
lembaga lain yg disamakan dg itu menjadi BPR 
atau Koperasi atau BUMDes.



LOGIKA DASAR
 Logika pembentukan BUMDes SEBAGAI LOKOMOTIF 

PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL didasarkan pada 
kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, untuk peningkatan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa .

 Dasar pembentukan BUMDes SEBAGAI LOKOMOTIF 
PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL mengutamakan: prakarsa 
(inisiasi) pemerintah desa dan masyarakat desa (ekonomi 
kerakyatan) mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, 
partisipatif dan emansipatif (‘user-owned, user-benefited, and 
user-controlled’) dengan prinsip member-base dan self-help. 



Tujuan Pendirian BUMDes

1. Meningkatkan Sumber PADes.

2. Memberikan Pelayanan terhadap Kebutuhan 
Masyarakat.

3. Meningkatkan kesempatan berusaha dan 
mengurangi pengangguran di Pedesaan.

4. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa.

5. Mengurangi Kemiskinan.



Landasan Kelembagaan

1. Pemerintah Desa berkewajiban melaksana-
kan program2 pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa;

2. Sebagai lembaga perekonomian masyarakat
desa yang didirikan atas dasar inisiasi dan
kearifan lokal;

3. Sebagai intrumen kesejahteraan masyarakat
dan otonomi asli Desa.



PELAKU EKONOMI

Tataran konsep terdapat 3 Pilar Pelaku 
Ekonomi di Indonesia ditinjau dari 
kepemilikannya:

• Swasta;

• Koperasi; dan 

• Milik Negara/Pemerintah.



STRUKTUR PEM-AN & BU

SENTRAL GOVERMENT

RURAL GOVERMENT

LOCAL GOVERNMENT 
(Provinsi, Kab, Kota)

UU No 19/2003

UU No 5/1962
Jo  UU No 6/1969; 

PMDN 3/1998

PMDN 39/2010

1. PERUM
2. PT

1. PERUSDA
2. PT

BUM DESA

CIRI BADAN USAHA  Profit Oriented & pelayanan masyarakat



SEKILAS TENTANG 

PEMBENTUKAN 

BUM DESA



TAHAPAN PEMBENTUKAN

• Ditetapkan dulu: PERDA ttg
Pedoman Tata Cara 
Pembentukan dan Pengelolaan 
BUMDes. (PMDN 39/2010)

• Peraturan Daerah ditetapkan
paling lambat 1 (satu) tahun sejak
Peraturan Menteri ini ditetapkan
(25-6-2011).



PERDA PEMBENTUKAN & PENGELOLAAN 
BUM Des BERISI

• bentuk organisasi, 

• kepengurusan, 

• hak dan kewajiban, 

• permodalan, 

• bagi hasil usaha, 

• keuntungan dan kepailitan, 

• kerjasama dengan pihak ketiga, 

• mekanisme pertanggung jawaban, 

• pembinaan dan pengawasan masyarakat

Ps 2 ay (2) PMDN 39/2010



SYARAT PEMBENTUKAN

• atas inisiatif pem desa dan atau masy berdasarkan musy 
warga desa;

• adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
• sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam 

pemenuhan kebutuhan pokok;
• tersedianya sumber daya desa yang belum 

dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
• tersedianya SDM yg mampu mengelola BU sbg aset 

penggerak perekonomian masyarakat desa;
• adanya unit2usaha masyarakat yang merupakan 

kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola 
secara parsial dan kurang terakomodasi; dan

• untuk meningkatkan pendapatan masy dan PA desa. 



ALUR/MEKANISME PEMBENTUKAN

rembug 
desa/musyawarah 
untuk menghasilkan 
kesepakatan

pengusulan materi 
kesepakatan sebagai draft 

peraturan desa

penerbitan Perdes

kesepakatan dituangkan dalam 
AD/ART sekurang-kurangnya berisi: 
organisasi dan tata kerja, penetapan 
personil, sistem pertanggung 
jawaban dan pelaporan, bagi hasil 
dan kepailitan

Pasal 5  Ay (2) Permendagri 39/2010

Lahirlah BUMDes



BUM DES

• usaha desa yg dibentuk/didirikan oleh
pemerintah desa yg kepemilikan modal dan
pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah
desa dan masyarakat.

• jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi
desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan
bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, 
serta industri dan kerajinan rakyat
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PENGELOLAAN

• Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari 
organisasi pemerintahan desa.

• Organisasi pengelola BUMDes paling sedikit terdiri:

a. penasihat atau komisaris (dijabat KADES); dan

b. pelaksana operasional atau direksi, meliputi:

 direktur atau manajer; dan

 kepala unit usaha. 

Pasal 7 Permendagri 39/2010



PENGELOLAAN

• Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada:

– Anggaran Dasar (AD); dan

– Anggaran Rumah Tangga (ART). 

• AD memuat paling sedikit: rincian nama, tempat
kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, 
kegiatan usaha, dan kepengurusan.

• ART memuat paling sedikit: hak & kewajiban 
pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara 
pengangkatan dan pemberhentian pengurus, 
penetapan operasional jenis usaha, dan sumber 
permodalan.

Pasal 8 Permendagri 39/2010



TUGAS & KEWAJIBAN

• Penasihat/komisaris bertugas melakukan
pengawasan & memberikan nasehat kpd
pelaksana operasional atau direksi dlm
menjalankan keg pengelolaan usaha desa.

• Penasihat/komisaris dalam melaksanakan
tugasnya berwenang utk meminta penjelasan
pelaksana operasional atau direksi mengenai
pengelolaan usaha desa.

Pasal 9 Permendagri 39/2010



PELAKSANA OP / DIREKSI

• Pelaksana operasional atau direksi
bertanggung jawab kepada
pemerintahan desa atas pengelolaan
usaha desa dan mewakili BUMDes di 
dalam dan di luar pengadilan

Pasal 10 Permendagri 39/2010



PERSYARATAN PENGELOLAAN

 pengurus yang berpengalaman dan atau
profesional;

 mendapat pembinaan manajemen;

 mendapat pengawasan secara internal maupun
eksternal;

 menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat
dipercaya, dan rasional; dan

 melayani kebutuhan masyarakat dg baik dan adil.

Pasal 11 Permendagri 39/2010



JENIS USAHA

• Jenis-jenis usaha meliputi:

a. jasa;

b. penyaluran sembilan bahan pokok;

c. perdagangan hasil pertanian; &/

d. industri kecil dan rumah tangga.

• Jenis2 usaha tsb dapat dikembangkan 
sesuai dg kebutuhan dan potensi desa. 

Pasal 12 Permendagri 39/2010



Usaha Jasa

Antara lain:

a. jasa keuangan mikro; 

b. jasa transportasi; 

c. jasa komunikasi;

d. jasa konstruksi; dan 

e. jasa energi.

Pasal 13 Permendagri 39/2010



Penyaluran 9 Bahan Pokok

Antara lain:

• beras;

• gula;

• garam; 

• minyak goreng; 

• kacang kedelai; dan 

• bahan pangan lainnya yg dikelola 
melalui warung desa/lumbung desa.

Pasal 13 Permendagri 39/2010



Perdagangan Hasil Pertanian

Antara lain:

• jagung;
• buah-buahan; dan
• sayuran. 

Pasal 13 Permendagri 39/2010

Industri Kecil & Rumah Tangga

Antara lain:

• makanan; 
• minuman, kerajinan rakyat;
• bahan bakar alternatif; dan
• bahan bangunan.



 Menemukan gagasanmenemukan gagasan peluang
usaha baik melalui diri sendiri, pelanggan, pasar atau
produk yg gagal,

 Mengidentifikasi peluang bisnismelalui analisis
persoalan, mengapa gagasan produk itu akan berhasil
atau membawa keuntungan.

 Melakukan analisis situasi  pengumpulan informasi
untuk memantapkan peluang usaha berdasarkan
kenyataan-kenyataan lapangan.

 Merumuskan faktor yang ’tidak diketahui’ sebagai
bentuk antisipasi terhadap kegagalan usaha.

 Melakukan survei uji pelanggan untuk memastikan bisa
tidaknya usulan bisnis dilakukan.



 Penggalian inisiatif usaha dari segenap stakeholders yg ada di

desa untuk menyepakati alternatif pengembangan usaha.

 Terhadap alternatif pengembangan usaha yg disepakati, 

selanjutnya dilaks pengkajian & analisis secara mendalam apakah

usaha tsb layak dikembangkan atau tidak. (ex:  inventarisasi

sumber pengembangan spt SDA yg tersedia, kemampuan SDM, 

SD finansial, kemampuan manajemen maupun jaringan

pemasaran.

 Susun studi kelayakan usaha al meliputi: analisis usaha, pilihan

bentuk lembaga usaha, bentuk dan peran serta Pemdes dan BPD, 

bentuk peran serta masy, pola pembagian saham, pengembangan

SDM, permodalan, teknologi, perhitungan BEP dsb.



MODAL

• pemerintah desa Kek desa yg dipisahkan;

• tabungan masysimpanan masy;

• bantuan pem, pem provinsi, dan pem
kab/kota dpt berupa dana TP;

• Pinjaman  dr LK / Pemda; dan/atau

• kerja sama usaha dg pihak lain  dpt 
diperoleh dr pihak swasta &/ masy.

Pasal 14-16 Permendagri 39/2010

Modal BUM Des dpt berasal dr dana bergulir prog Pem dan 
Pemda yg diserahkan kpd desa &/ masy melalui pem desa



BAGI HASIL & KERJSAMA

• Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih 
usaha.

• BUMDes dpt melakukan kerjasama usaha antar 2 desa atau lebih & dengan
pihak ketiga. 

• Kerjasama usaha antar 2 desa atau lebih dapat dilakukan dlm satu kecamatan
atau antar kecamatan dlm satu kabupaten/kota.

• Kerjasama antar 2 desa atau lebih hrs mendapat persetujuan masing2 
pemerintahan desa.

• Kerjasama usaha desa dibuat dlm naskah perjanjian kerjasama yg paling sedikit 
memuat:
– subyek kerjasama;
– obyek kerjasama;
– jangka waktu;
– hak dan kewajiban;
– pendanaan
– keadaan memaksa;
– penyelesaian permasalahan; dan
– pengalihan. Pasal 17-20 Permendagri 39/2010



TATA CARA KERJSAMA

• Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 
desa atau lebih dlm satu kecamatan, 
disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari 
sejak ditandatangani.

• Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 
desa atau lebih antar kecamatan, disampaikan 
kepada bupati/walikota melalui camat paling 
lambat 14 hari sejak ditandatangani.

Pasal 17-20 Permendagri 39/2010



LPJ

• Pelaksana operasional atau direksi
melaporkan pertanggungjawaban 
pelaksanaan BUMDes kepada Kepala
Desa.

• Kepala Desa melaporkan 
pertanggungjawaban BUMDes kepada 
BPD dalam forum musyawarah desa.

Pasal 21 Permendagri 39/2010



PEMBINAAN

• Mendagri melakukan pembinaan dan menetapkan norma, 
standar, prosedur dan kriteria BUMDes.

• Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis standar, 
prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi 
akselerasi pengembangan modal dan pembinaan 
manajemen BUMDes di Provinsi.

• Bupati/Walikota melakukan pembinaan, monitoring,
evaluasi,  upaya pengembangan manajemen dan sumber 
daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada 
di perdesaan.

• Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan
BUMDes di wilayah kerjanya.

Pasal 22 Permendagri 39/2010



PENGAWASAN

• BPD dan/atau pengawas internal yang 
dibentuk melalui musyawarah desa
melakukan pengawasan atas pengelolaan
BUMDes.

• Inspektorat Kab/Kota melakukan pengawasan
atas pengelolaan BUMDes. 

Pasal 23 Permendagri 39/2010



PERDA PEMBENTUKAN & PENGELOLAAN 
BUM Des BERISI

• bentuk organisasi, 

• kepengurusan, 

• hak dan kewajiban, 

• permodalan, 

• bagi hasil usaha, 

• keuntungan dan kepailitan, 

• kerjasama dengan pihak ketiga, 

• mekanisme pertanggung jawaban, 

• pembinaan dan pengawasan masyarakat

Ps 2 ay (2) PMDN 39/2010



CATATAN UMUM

• Konsistenkan spirit regulasi terkait dg 
BUMDes dg Permendagri 39/2010;

• Pertegas tugas fungsi organ/kelembagaan
dalam BUM Des;

• Perlu diingat BUMDes mrp lembaga
usaha/bisinis, shg kaidah2 dlm
pengelolaan lembaga bisnis hrs menjadi
pertimbangan.



11/27/2013by waluyo
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