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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka merupakan pedoman yang dipakai dalam proses penilitian 

untuk menjelas pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan tinjauan pustakan 

peneliti akan memperoleh analisis teori dari jurnal dan buku sehingga peneliti 

dapat menjelaskan beberapa permasalahan yang terdapat dalam penelitian. 

Adapun teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis proses dalam 

pengelolaan Badan Usha Milik Desa (BUMDes) Raharjo untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat di desa Pandanrejo adalah teori dari George R. Terry 

dimana dalam aspek pengelolaan terdapat aspek manajemen yaitu proses 

perencanaan, pengarahan organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. 

Analisi teori mengenai kepengelolaan yang merupakan aspek manajeman akan 

dijelaksan sebagai berikut. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Studi terdahulu mengenai fokus hasil penelitian dan yang menjadi pembeda 

antara penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya akan dijelaskan pada bab ini, 

sehingga nantinya hasil dari penelitian terdahulu kedepannya akan dapat dijadikan 

sebagai salah satu landasan untuk membuat analisis yang tepat terhadap penelitian 

yang akan dilaksanakan kedepannya. Peneliti akan mencari sumber yang sangat 

membantu dalam menunjang keberhasilan penelitian melalui beberapa jurnal, 

buku dan sumber lainya. Sumber yang digunakan dalam melaksanakan penelitian 

tentunya adalah sumber dapat dipercaya dan memiliki keterkaitan dalam 

penelitian ini. 
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Pertama judul penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti adalah tentang 

“Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Untuk Meningkatkan 

Pembangunan Perekonomian Desa Pada Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, 

Kabupaten Buleleng”. Penulis dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa desa 

Pejarakan memiliki beberapa potensi yang menunjang sehingga dapat 

memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa, dimana pandapatan asli 

desa tersebut dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa Penjarakan yang 

nantinya juga akan berdampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat di 

Desa Pejarakan.  

Salah satu sumber pendapan asli desa Pejarakan tersebut meliputi hasil 

usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dimana prosedur pengelolaanya 

memandang teori dari Rekso Poretanto.
1
 Teori tersebut memandang bahwa dalam 

proses melakukan pengelolan sumber pendapatan asli desa sudah dilakukan 

dengan baik sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan asli desa maka 

otomatis akan meningkat juga perekonomian pada desa Pejarakan. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut, perekonomian di desa Pejarakan dapat meningkat karena 

dalam pengelolaan sumber pendapatan asli desa salah satunya melalui Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan prosedur pengelolaan dengan baik 

diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasiaan, pelaksanaan serta kontrol 

yang baik terhadap aktifitas organisasi yang sedang berjalan. 

Penelitian terdahulu yang kedua berjudul “Urgensi Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa” dalam penelitian ini 

penulis mencoba mendeskripsikan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

                                                           
1
 Andari Desi Rani ayu Gusti. 2017. Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan 

Perekonomian Desa Pada Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. JAP Volume 7 No 1. 
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(BUMDes) dengan berpatokan pada peraturan perundang-undangan tentang desa 

yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 yang bahwa BUMDes merupakan lembaga 

ekonomi desa yang berperan penting dalam memajukan perekonomian 

masyarakat desa. Pedoman dalam pengelolaan BUMDes berdasarkan potensi dan 

kebutuhan desa adalah salah satu cara atau petunjuk agar perekonomian desa  

dapat meningkat melalui pendapatan asli desa dan kesejahteraan perekonomian 

masyarakat desa. Dasar hukum yang dipakai sebagai pedoman untuk menjalankan 

tata kelola BUMDes yang profesianal adalah salah satu syarat penting agar 

BUMDes dapat berjalan dengan baik
2
.  

Judul penelitian terdahulu yang ketiga mengenai “Pengembangan Potensi 

Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam 

Kabupaten Purwakarta”. Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan faktor 

penghambat dalam mengembangkan potensi di desa Parakan Salam dan Pondok 

salam yang berdampak pada ketidak mandirian desa dalam usaha untuk 

memajukan semangat perekonomian desa. Penyebab faktor penghambat dalam 

mendirikan lembaga ekonomi seperti BUMDes adalah karena kurangnya 

sosialisasi sehingga muncul pemikiran baik dari pemerintah desa maupun 

masyarakat desa tehadap pentingnya pembentukan BUMDes. Berdasakan hal 

tersebut maka pendampingan dan pelatihan dalam mengembangkan lembaga 

ekononomi desa seperti BUMDes yang ada di di desa Salam dan Salam Jaya 

dapat memberikan peningkatan semangat dalam berwirausaha sehingga akan 

menunjang peningkatan perekonomian desa
3
. 

                                                           
2 Ridlwan Zulkarnain. Juli-September 2014. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan 

Perekonomian Desa. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No 3. ISSN 1978-5186 
3 Zulkarnaen. M Reza. Mei 2016. Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat. Vol 8 NO.3. ISSN 1410-5675. 
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Judul Penelitian terdahulu selanjutnya adalah “Pelembagaan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Potensi Ekonomi Desa 

Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Donggala”. Dalam tulisan 

ini terdapat beberapa pendapat, salah satunya dari Kartasasmita tentang 

peningkatan kesejahtera dimana peningkatan kesejahteraan dapat di peroleh 

melalui proses pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu dan mandiri 

secara optimal
4
. Penelitian tersebut bersifat kajian sekunder dan memiliki 

keterkaitan dengan apa yang akan di teliti dalam penelitian ini mengenai 

kelembagaan BUMDes dalam menciptakan peningkatan perekonomian desa. 

Melalui pemberdayaan pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

disebutkan bahwa desa mampu dan mandiri dalam menggerakan potensi ekonomi 

desa apabila memenuhi beberapa unsur penting seperti model kelembagaan bagi 

pemberdayaan masyarakat desa, organisasi, manajemen dan fasilitas kedalam 

bentuk strategi. Hasil dari penelitian tersebut dapat jadikan sumber referensi 

strategis oleh peneliti dalam meningkatkan perekonomian desa melalui 

pendekatan kelembagaan
5
. 

2.2. Pengelolaan 

Pengelolaan merupakan aspek dari manajemen dalam suatu lembaga 

organisasi yang menarik untuk dikaji dalam konteks ilmu pemerintahan. Menurut 

Terry, fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni planning 

(perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan 

controlling (pengawasan) atau dapat disingkat POAC
6
. Berdasarkan logika 

                                                           
4 Kartasasmita, G. 1997. Kemiskinan. Jakarta : Balai Pustaka. 
5 Sayuti, Muh, H. Oktober 2011. Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Potensi 

Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Donggala. Jurnal Academica Fisip Untad Vol. 03. 

No.02. ISSN 1411-3341. 
6 Terry, George & Leslie W. Rue. (2010). DasarDasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. 
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berfikir teori tersebut pengelolaan atau manajemen merupakan proses berupa 

kegiatan terencana yang tujuaannya untuk mencapai tujuaan bersama dengan 

memanfaatkan potensi yang ada. Setiap desa memiliki kondisi sosial budaya dan 

pontensi yang berbeda sehingga dalam pengelolaannya membutukan pengaturuan 

yang sesuai dengan kondisi tersebut agar desa dapat meningkatkan 

perekonomiannya.  

Sebagaimana yang telah dijelaskan empat logika manajemen yang 

digunakan untuk mengukur bahwa terdapat pengelolaan yang profesional dalam 

BUMDes tersebut adalah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan pengawasan. Perencanaan adalah melihat kebijakan dalam pembentukan 

BUMDes karena selain sebagai lembaga ekonomi desa BUMDes juga harus 

memiliki legalitas hukum yang jelas agar kegiatan dalam lembaga ekonomi 

tersebut dapat dijalankan secara profesional, yang kedua adalah pengorganisasian 

dimana dalam pengelolaanya BUMDes harus memiliki bentuk struktur organisasi 

dan tata kerja yang jelas, kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan dimana setiap 

anggota yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes memiliki tanggungjawab 

dalam melaksanakan program kerjanya, kemudian yang terakhir adalah 

pengawasan yaitu kegiatan untuk memantau proses plaksaan dalam BUMDes agar 

kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.  

Dalam menciptakan pengikatan perekonomian desa tentunya tidak dapat 

terlepas dari adanaya otonomi yang telah diberikan oleh pemerintah melalui 

kewenangan desa dalam membagun daerahnya. Kewenangan yang dimiliki oleh 

pemerintah desa menjadikan pemerintah desa memiliki peran yang penting dalam 



 

23 
 

upaya untuk peningkatan perekonomian desa
7
. Dalam rangka untuk menciptakan 

peningkatan perekonomian, maka pemerintah desa dituntut agar secara mandiri 

masyarakatnya dapat mengelola potensi yang ada di desa sehingga potensi 

tersebut dapat dijadikan sebagai roda penggerak perekonomian desa. Agar desa 

dapat mandiri dalam meningkatkan perekonomiaanya maka dibentuklah suatu 

lembaga ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang 

pembentukannya atas dasar partisipasi masyarakat desa dan pemerintah desa.  

BUMDes merupakan lembaga perekonomian lokal desa yang pengelolaanya 

telah dilegalkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, 

yang pengaturan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 

2015, dan Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 yang intinya adalah : 

 

“Desa dapat membentuk lembaga ekonomi desa melalui Badan Usaha 

Milik Desa (BUMdes) yang pengelolaannya berdasarkan prinsip 

kegotongroyongan dan kekeluargaan” 

 

Melalui Undang Undang No 6 Tahun 2014 desa memiliki legalitas 

kewenangan otonomi yang kuat dalam prosedur pembentukan BUMDes.  Bentuk 

kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam pengelolaan BUMDes dapat 

diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dan pemerintah desa yang terlibat aktif 

dalam pengelolaan BUMDes. Berikut adalah prosedur dalam pembentukan 

BUMDes : 

1. Desa dapat membentuk BUMDes melalui dasar hukum  

2. Pembentukanya melalui inisiasi masyarakat dan pemerintah desa 

dalam musyawarah desa 

3. Penyertaan modal terhadap anggaran pembentukan BUMDes 

                                                           
7Sidik Fajar. Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. JKAP. Vol 19. No 2 November 2015. P-ISSN 0852-
9213. E-ISSN 2477-4693. 
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 Oleh sebab itu menurut Ridlwan dalam pengelolaanya BUMDes 

mempunyai prinsip koperatif, parisipatif, transparan, dan akuntabel sehingga 

masyarakat desa dapat secara mandiri mengelola potensinya
8
. Selain itu juga 

lembaga ekonomi yang bergerak dibidang sosial seperti BUMDes juga dapat 

merangsang masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan 

perekonomiaanya. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) dapat tercapai apabila pengelolaanya dilakukan dengan 

profesional. 

  

                                                           
8 Ridlwa Zulkarnain. Juli-September 2014. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan 

Perekonomian Desa. FJJIH-Vol-8 No.3. ISSN 1978-5186. 
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2.3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Menurut Suharyanto BUMDes adalah suatu lembaga ekonomi yang dikelola 

bersama oleh pemerintah dan masyarakat desa untuk tujuan peningkatan 

perekonomian desa dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan yang ada pada 

masyarakat desa
9
. Selain itu, BUMDes yang merupakan lembaga usaha adalah 

program pemerintah yang di bentuk untuk meningkatkan perekonomian desa 

melalui kegiatan dibidang kegiatan ekonomi dan pelayan publik seperti 

pariwisata, pengolahan hasil pertanian, persewaan, dan lain sebagainya. Sinergi 

antara masyarakat dan pemerintah desa sangat dibutuhkan agar potensi lokal yang 

ada di desa dapat di optimalkan secara maksimal. 

Pembentukan lembaga ekonomi desa adalah salah satu harapan pemerintah 

sebagai aspek dalam membagun kemandirian perekonomian desa yang telah 

diwujudkan ke dalam UU No. 6 Tahun 2014. Peraturan hukum yang berkaitan 

dengan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa telah memposisikan masyarakat 

desa sebagai roda penggerak perekonomian. Proses dalam membangun 

kemandirian ekonomi desa dapat dilakukan melalui pembentukan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) yang profesional dengan berpedoman pada landasan 

hukum yang mengatur tentang pengelolaan lembaga ekonomi desa. Sehingga 

karakteristik BUMDes diatur lebih lanjut dalam permendes PDTT No 4 Tahun 

2015 adalah sebagai berikut:  

“(a) Peningkatan ekonomi, (b) Pengoptimalan aset desa untuk kesejahteraan 

desa, (c) Meningkatnya minat usaha masyarakat dalam mengelola potensi 

ekonomi desa, (d) Menciptakan lapangan kerja dan situasi pasar yang 

menunjang kebutuhan masyarakat, (e) meningkatnya Pendapatan Asli desa 

(PAD) dan pendapatan masyarakat.” (f) terciptanya pertumbuhan ekonomi 

desa.”   

 

                                                           
9 Suharyanto, dkk. Penyusunan Kelayakan Usaha dan Perencanaan Usaha BUMDes. FPPD. Yogyakarta  
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Berdasarkan asumsi yang telah dipaparkan tersebut maka keberadaan 

program BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa sudah semestinya mendapatkan 

perhatian khusus dari pemerintah dengan membentuk dasar hukum yang kuat 

terkait dengan pengelolaan BUMDes. Landasan hukum tentang pengelolaan 

BUMDes dapat dilihat dalam PDTT No 4 Tahun Tahun 2015 BAB III yang terdiri 

dari pasal 9 sampai dengan pasal 16 yang intinya adalah untuk memberikan arah 

dan tujuan kepada masayarakat dan pemerintah desa dalam penglolaan BUMDes 

secara profesional.  

Muryani memberikan pengertian mengenai BUMDes adalah sebagai wadah 

bagi masayarakat dan pemerintah desa untuk memajukan perekonomian 

berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal desa
10

.   Berdasasrkan UU No 6 Tahun 

2014 dan peraturan pelakasanaan PP No.43 Tahun 2014 logika dari berdirinya 

BUMDes adalah lembaga ekonomi yang dibuat oleh desa untuk meningkatkan 

kemandirian perekonomian yang didasarkan pada potensi lokal yang ada di desa 

yang pengaturan secara khususnya dijelaskan kedalam Peraturan Menteri Desa 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015. Karakteristik 

BUMDes sebagai lembaga ekonomi jika dilihat dari dasar hukumnya adalah 

merupakan badan hukum yang bergerak untuk kegiatan ekonomi dan dapat 

menjadi salah satu peningkatan terhadap pendapatan asli desa.   

Menurut pasal 87 sampai pasal 90 dalam UU No 6 Tahun 2014 dijelaskan 

bahwa desa dapat mendirikan atau menjalankan usaha di bidang jasa atau bidang 

ekonomi lainya melalui BUMDes yang pengelolaannya berdasarkan spirit 

kegotongroyongan antara pemerintah desa dan masyarakat desa
11

. Dalam 

                                                           
10 Muryani. Pembanguan BUMDes dan Pemberdayaan Pemdes. 2008. Bandung. CV Pustaka Setia. Halaman 35 
11 Undang – Undang No 6 Tahun 2014 lihat Pasal 87 - 90 
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mengelola BUMDes pemerintah harus memberikan fasilitas terhadap pendirian 

BUMDes agar dapat mendorong perkembangan dalam pembangun BUMDes. 

Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat melalui anggaran atau 

modal dan pemberdayaan dari pemerintah mengenai pendirian BUMDes. 

Selanjutnya pengertian BUMDes dalam peraturan pemerintah No 43 Tahun 

2014 menjelaskan bahwa BUMdes adalah badan usaha yang dibuat untuk 

kesejahteraan masyarakat desa yang modalnya sebagian besar berasal dari 

kekayaan desa yang telah dipisahkan
12

. Salah satu modal awal dalam 

pembentukan BUMDes menurut peraturan tersebut adalah bersumber dari 

APBDes dan masyarakat desa terkait. Selain itu juga dijelaskan dalam peraturan 

tersebut bahwa pihak luar juga dapat membantu modal dalam pengembangan 

BUMDes yang tentunya harus diketahui juga oleh pemerintah desa terkait. 

Kemudian untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, 

kepengelolaan, kepengurusan, dan pembubaran BUMDes diatur kedalam 

peraturan mentri desa, pembagunan daerah tertinggal, dan transmigrasi 

(Permendes PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 yang disesuai dengan UU No 6 Tahun 

2014 dan PP No 43 Tahun 2014 bahwa disebutkan juga dalam Permendes PDTT 

No 4 Tahun 2015 pemerintah desa dan masyarakat dapat mengelola potensi desa 

dangan BUMDes sebagai wadahnya untuk dapat menambah pendapatan tehadap 

masyarakat dan desa. Pembentukan BUMDes menurut peraturan tersebut 

dibentuk melalui musyawarah desa yang berdasarkan oleh kondisi ekonomi dan 

keadaan sosial masyarakat desa
13

. Proses perencanaan pembentukan BUMDes ini 

didasari oleh prinsip Koperatif, Partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, 

                                                           
12 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014  
13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 



 

28 
 

dan suistanable sehingga pengelolaan yang profesional dan mandiri dapat 

tercapai
14

. 

2.4. Perekonomian Masyarakat 

Salah satu Tujuan pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat desa. Peningkatan perekonomian suatu daerah dapat 

dilihat melalui pertumbuhuan perekonominya, menurut Wihastuti Latri untuk 

mengetahui keberhasilan suatu daearah dalam mencapai pertumbuhan 

ekonominya adalah dengan melihat kenaikan nilai output dari hasil kegiatan 

produksinya
15

. Pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai suatu proses kegiatan 

dalam perekonomian meliputi perkembangan atau perubahan yang dinamis dari 

kapasitas suatu produksi maupun jasa.  

Program pemerintah membentuk BUMDes sebagai aspek lembaga ekonomi 

yang memiliki legalitas hukum yang kuat dalam pengelolaanya sebenarnya adalah 

untuk membangun kemandirian masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan 

perekonomiaanya secara profesional. Adisamita menjelaskan bahwa alat yang 

dipergunakan untuk mengetahui tentang kemajuan perekonomian suatu daerah 

adalah sebagai berikut.
16

  

a. Meningkatnya PAD (Pendapatan Asli Desa) dimana telah disebutkan dalam 

permendesa No. 4 Tahun 2015  pasal 3 bahwa pendirian BUMDes dapat 

meningkatkan PAD, yang nanti manfaatnya akan dapat dirasakan oleh 

masyarakat desa itu sendiri melalui perbaikan pelayanan maupun perbaikan 

infrastruktur yang sesuai dengan kondisi budaya dan sosial desa.  

                                                           
14 Rilwan Zulkarnain. Juli-September 2014. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan 

Perekonomian Desa. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No 3. ISSN 1978-5186 
15 Wihastuti Latri, dkk, April 2008, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. JESP. Vol.5, No. 1.  
16 Adisasmita Rahardjo. 2014.  Pertumbuhan Wilayah Dan Wilayah Pertumbuhan. Graha Ilmu. Yogyakarta. 
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b. Pemanfaatan potensi desa dimana pemerintah desa dan masyarakat 

membentuk BUMDes dengan berdasarkan potensi desa. Potensi desa itu 

sendiri adalah potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam 

(SDA). Pemanfaatan potensi desa yang dimaksud adalah desa mampu 

mengelola lembaga ekonomi desa seperti BUMDes secara profesional. 

Kapasitas sumberdaya manusia sangat penting dalam mengelola BUMDes 

secara profesional agar potensi desa dapat dimanfaatkan dengan baik 

sehingga akan berdampak pada peningkatan perekonomian desa.  

c. Kemudahan akses dalam masyarakat dimana masyarakat akan memperoleh 

kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya sehari hari, seperti 

mendapatkan akses yang mudah dalam melakukan kegiatan perekonomian, 

sosial, dan budaya.  

d. Perubahan pada struktur ekonomi dimana pendirian BUMDes akan 

meningkatkan investasi sehingga membentuk pertumbuhan ekonomi pada 

kawasan pedesaan.   

e. Tercipta lapangan kerja dimana peluang kerja akan tumbuh sehingga akan 

mengurangi angka pengangguran melalui seluruh sektor usaha.  

 

2.5. Mekanisme Dalam Pendirian BUMDes 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pendirian BUMDes ini 

telah diatur pedoman mekanisme pendiriaanya kedalam bab II pasal 2 sampai 

pasal 6 Peraturan Mentri Desa PDTT No 4 Tahun 2015. Pasal 2 dan pasal 3 

menjelaskan tentang tujuan pemerintah membuat program BUMDes yang 

bermaksud untuk menampung kegiatan baik dalam bidang ekonomi, sosial atau 
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pelayanan umum yang pengelolaanya oleh masyarakat desa. Berikut ini adalah 

tujuan dari pendirian BUMDes yaitu
17

 :   

1. Bertambah tingkat ekonomi desa 

2. Aset desa dapat dimanfaatkan melalui BUMDes 

3. Potensi ekonomi yang sebelumnya belum dapat dimaksimalkan maka 

dengan adanya BUMDes potensi tersebut dapat ditingkatkan 

4. Terciptanya partisipatif antar desa ataupun pihak ketiga dalam usaha 

pendirian BUMDes 

5. Terciptanya peluang pekerjaan untuk masyarakat desa 

6. Pendapatan Asli Desa menjadi meningkat 

Pendirian BUMDes tersebut harus didasari oleh landasan hukum seperti 

yang telah ditegaskan dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 pendirian BUMDes harus 

didasarkan kepada peraturan desa (PERDes). Pasal 4 menjelaskan bahwa PERDes 

tersebut mekanismenya dibuat melalui musyawarah desa dengan 

mempertimbangan kepada penyertaan modal dalam mendirikan BUMDes, potensi 

sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dianggap 

mempunyai kapasitas dalam mengelola BUMDes. Musyawarah pendirian 

BUMDes disebutkan dalam pasal 5 ayat 2 yang melibatkan unsur dari masyarakat 

dan pemerintah desa yang membahas tentang :  

1. Penyertaan modal beserta anggaran dalam pembentukan usaha 

BUMDes 

2. Struktur organisasi dalam pengelolaan BUMDes 

3. Mekanisme pendirian BUMDes disesuaikan dengan keadaan sosial 

dan ekonomi desa. 

Musyawarah desa tersebut diselanggarakan oleh Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dengan fasilitas dari pemerintah desa (PEMDes). Selanjutnya dalam 

pasal 5 ayat 3 disebutkan setalah kesepakatan hasil musyawarah telah ditetapkan 
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maka PEMDes dan BPD menetapkan suatu keputusan yang dituangkan kedalam 

peraturan desa (PERDes) tentang perihal pendirian BUMDes. Mekanisme dalam 

pembentukan BUMDes melalui musyawarah desa telah dijelaskan tata tertibnya 

kedalam Permendes PDTT No 2 Tahun 2015. Musyawarah desa dipimpin oleh 

ketua BPD dan difasilitasi oleh pemerintah desa sedangkan panitia musyawarah 

desa dipimpin oleh sekertaris BPD dengan bantuan para sukarelawan.     

Penyusunan mengenai pembahasan yang akan disampaikan dalam forum 

musyawarah desa terkait hal yang strategis dalam pembangunan desa tersebut  

penyusunannya disiapkan oleh BPD. Pembentukan BUMDes adalah salah satu hal 

strategis yang dibahas dalam forum musyawarah desa tersebut. Sebelum 

membahas hal strategis dalam forum musyawarah desa tersebut BPD melakukan 

kegiatan pemetaan terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakan desa. Pemetaan 

tersebut dilakukan dengan rapat anggota BPD yang akan menghasilkan 

pandangan resmi dari BPD yang diuangkan dalam berita acara hasil rapat BPD
18

. 

Kemudian berita acara terkait hal yang strategis tersebut selanjutnya akan di 

bahas dalam forum musyawarah desa bersama pemerintah desa, badan 

musyawarah desa dan komponen masyarakat desa. Aspirasi peserta yang hadir  

dalam forum musyawarah desa ditampung oleh BPD sebagai dasar dlam 

pembuatan peraturan desa. Pengambilan keputusan dalam musyawarah tersebut 

dilakukan secara mufakat atau menggunakan suara terbanyak
19

. Setelah keputusan 

terkait hal yang strategis tersebut dipustuskan melalui mufakat atau suara 
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terbanyak maka langkah selanjutnya BPD dan Kepala Desa menungkan hasil 

keputusan tersebut kedalam peraturan desa yang sah
20

.    

  Sedangkan dalam pasal 6 PDTT No 4 Tahun 2015 disebutkan jika 

BUMDes didirikan oleh antar desa atau juga oleh pihak ketiga yang disebut 

sebagai BUMDes bersama maka kesepakatan yang dibuat adalah melalui 

musyawarah yang dibentuk oleh badan kerjasama antar desa yang terdiri dari 

tokoh masyarakat, pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), 

lembaga kemasyarakatan desa.    

2.6. Bidang Usaha Dalam BUMDes  

Menurut farida salah satu indikator dari kemajuan perekonomian desa 

adalah dengan melihat dari jenis usaha yang dijalankan berdasarkan potensi desa 

tersebut dan gambaran mengenai pasar terkait kegiatan perekonomian masyarakat 

desa
21

. Terkait dengan jenis bidang usaha, BUMDes dapat dilihat juga dalam UU 

No 6 Tahun 2014 dan permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 yang pada intinya 

adalah desa diberikan kewenangan untuk membentuk BUMDes dengan jenis 

bidang usaha pelayanan atau ekonomi yang sesuai dengan landasan hukum. 

Landasan hukum yang telah diberikan pemerintah melalui undang – undang dan 

peraturan lainya merupakan kesempatan bagi desa untuk mengembangkan 

potensinya secara mandiri melalui pendirian BUMDes. Berikut ini adalah jenis 

usaha BUMDes menurut permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 : 

1. Jenis Usaha Penyewaan dimana desa dapat memperoleh Pendapatan 

Asli Desa melalui persewaan tanah, gedung, transportasi dan lain 

sebagainya melaui BUMDes. 
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2. Jenis usaha pelayanan Umum yaitu BUMDes akan mendapatkan 

keuntungan secara finansial dengan memanfaatkan teknologi dan 

sumberdaya lokal laninya seperti usaha industri kecil rumah tangga.  

3. Jenis usaha penjualan yaitu BUMDes dapat menjalankan bisnis usaha 

perdagangangan dari hasil produksi maupun barang tertentu untuk 

mendapatkan keuntungan seperti penjualan hasil pertanian,  

4. Jenis Usaha keuangan yaitu BUMDes akan mendapatkan untung dari 

hasil pemeberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat desa. 

5. Jenis usaha bersama yaitu BUMDes akan menjalankan usaha bersama 

dengan kelompok dan organisasi dan lembaga desa lainnya. 

Pembentukan desa wisata yang melibatkan kelompok tertentu desa. 

Jenis usaha yang dijalankan BUMDes tersebut harus disesuaikan dengan 

kebutuhan dan potensi lokal yang terdapat di desa. Jika potensi tersebut dapat 

dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan desa maka pendapatan asli desa 

juga akan meningkat yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat 

desa. 

2.7. Peran PEMDes Dalam Pengelolaan BUMDes 

Pemerintah desa telah diberikan otonomi sejak deterapkannya UU No 6 

Tahun 2014, melalui undang – undang tersebut pemerintah desa telah diberikan 

kesempatan sehingga memilik kewenangan dalam mengelola potensinya secara 

mandiri. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa adalah kewenangan 

dalam hal menyelenggarakan, membina, dan mengelola, dan membangun rumah 

tangga desa. Sebagai mana telah diatur dalam permendesa PDTT No 4 Tahun 

2015 mengenai modal dalam pendirian BUMDes, pemerintah desa harus 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan dalam pendirian BUMDes. 

Kontribusi tersebut wujudnya adalah modal, serta fasilitas pembinaan dan 

pengawasan terhadap pendirian BUMDes. Berikut adalah penyertaan modal yang 
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telah dijelaskan dalam pasal 17 – 18 yang telah diatur dalam permendesa PDTT 

No 4 Tahun 2015  BUMDes : 

1. Modal awal pembentukan BUMDesa berasal dari APBDes yang terdiri 

dari penyertaan modal desa seperti Alokasi Dana Desa, Dana Hibah  

aset desa yang telah dipisahkan sedangkan penyertaan modal dari 

masyarakat desa dapat berupa saham dan lain lain. 

2. Pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah juga dapat memberikan 

modal usaha yang disalurkan melalui APBDes  

3. Pihak swasta maupun lembaga atau kelompok kemasyarakatan desa 

juga dapat bekerja sama dalam memberikan modal usaha pengelolaan 

BUMDes yang disalurkan melalui APBDes 

Penyertaan modal usaha dalam pengelolaan BUMDes tersebut harus 

dibarengi dengan fasilitasi dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan 

pemerintah desa berupa pembinaan dan pengawasan seperti yang telah dijelaskan 

dalam Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015
22

. Pembinaan dan pengawasan 

tersebut di maksudkan untuk memberikan pemberdayaan agar desa mampu dalam 

mengelola BUMDes. Fasilitas pembinaan tersebut dapat berupa sosialisai, 

pendampingan, dan tata cara tentang pengelolaan BUMDes dari Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota dan Pemerintah Desa. Selain itu juga 

evaluasi terhadap pengembangan kapasitas sumberdaya manusia juga perlu 

dilakukan karena melihat kunci penting dari pembangunan adalah melalui 

kapasitas sumber daya manusianya. 

2.8. Fasilitasi Pemerintah Supra Desa 

Penting untuk diketahui bahwa peran dari pemerintah supra desa sangat 

menunjang dalam mencapai tujuan dari pendirian BUMDes itu sendiri. Tujuan 

dari pendirian BUMDes tidak lain adalah untuk mesejahterakan masyarakat desa 
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dengan cara menggerakkan ekonomi desa berdasar potensi yang ada di desa. 

Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah supra desa dalam mendirikan BUMDes 

dapat melalui pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Fasilitas 

tersebut dapat berupa kebijakan dan fasilitas yang terkait dengan pemberdayaan 

kapasitas sumber daya manusia. Fasilitas kebijakan dapat berupa landasan hukum 

yang diberikan oleh pemerintah supra desa agar BUMDes mempunyai payung 

hukum yang kuat sebagai lembaga ekonomi desa. Sedangkan fasilitas berupa 

pemberdayaan kapasitas sumber daya manusia diberikan oleh pemerintah supra 

desa melalui pembinaan dan pengawasan. 

Fasilitas pemerintah supra desa melalui pembinaan dan pengawasan telah 

disebutkan juga dalam Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 pada bab empat pasal 

32
23

. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan dapat 

dilakukan oleh pemerintah supra desa. Pembinaan dan pengawasan tersebut di 

lakukan agar BUMDes yang sudah berdiri dapat berkembang dengan baik. 

Berikut adalah penjelasan mengenai pembinaan dan pengawasan. 

a. Pembinaan 

Pembinaan merupakan suatu kegiatan untuk mengendalikan, 

megatur dan mengawasi dalam suatu organisasi. Pembinaan yang 

dimaksud adalah pembinaan terkait manajemen BUMDes yang terdapat 

dalam pasal 32 bab IV Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015. 

Pembinaan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintahan supra desa yang 

menyelenggarakan kegiatan atau urusan pemerintahan di desa. 

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah supra desa terkait adalah 

melakukan pedampingan terhadap manajemen BUMDes, memberikan 
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legalitas payung hukum yang kuat, memberikan modal usaha, dan 

memberikan peningkatan terhadap kapasitas sumber daya manusia 

BUMDes. Pembinaan pertama dilaksanakan melalui tingkat provinsi 

yaitu melalui Gubernur yang melakukan sosialisasi, kriteria, prosedur 

dan bimbingan teknis serta penyertaan modal usaha terkait dengan 

pengelolaan BUMDes. Berikut adalah bentuk fasislitasi dari 

pemerintahan supra desa : 

1. Fasilitasi dalam proses pembentukan BUMDes 

2. Fasilitasi dalam mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia 

dalam mengelola BUMDes 

3. Fasilitasi pendampingan profesional dalam mengembangkan 

BUMDes melalui kerjasama peran Pemerintah Provinsi, 

Kabupaten, dan Desa.    

Pembinaan pada Tingkat Kabupaten atau Kota meliput pembinaan 

yang dilakukan oleh Bupati atau Wali Kota berupa pengawasan 

terhadap pengembangan dan peningkatan pengelolaan kapatisas sumber 

daya manusia BUMDes. Pada tingkat desa pembinaan dapat 

berlangsung saat kegiatan musyawarah yang diselenggarakan oleh desa 

yaitu membahas tentang pembentukan BUMDes.  

b. Pengawasan  

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai bentuk pemikiran dan 

tindakan yang bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada 

seseorang yang diberikan kewenangan dalam mendayagunakan sumber 
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daya dalam suatu instusi atau organisasi
24

. Pengawasan dapat dilakukan 

sebelum dan sesudah kebijakan itu berjalan. Berikut ini adalah bentuk 

atau proses dalam melakukan pengawasan :  

1. Menentukan standar kinerja BUMDes sebagi alat ukur dalam 

pengawasan BUMDes. Berdasarkan Permendesa PDTT No. 4 

Tahun 2015 disebutkan dalam pasal 5 bahwa dasar hukum dalam 

melakukan pengawasan BUMDes dibentuk melalui musyawarah 

desa oleh pemerintah desa dan BPD menetapkan bentuk 

kesepakatan standar kinerja BUMDes yang dituangkan kedalam 

peraturan desa. Peraturan desa tersebut dapat digunakan untuk 

melihat proses pengawasan dalam pendirian BUMDes. 

2. Pengawasan terhadap pembinaan BUMDes. Penilaian terhadap 

pembinaan BUMDes yang dilakukan oleh pemerintah supra desa 

melalui beberapa rapat umum yang membahas mengenai 

pendirian BUMDes. Berdasarkan Permendesa PDTT No. 4 Tahun 

2015 disebutkan dalam pasal 31 BPD dapat mengawasi 

pemerintah desa dalam pembinaan BUMDes. Selain itu juga 

ditegaskan dalam pasal 32 Inspektorat dari Kabupaten atau Kota 

dapat melakukan pengawasan dalam pembinaan pendirian 

BUMDes. Pemerintah desa dalam melakukan pengawasan dapat 

melihat laporan tertulis dalam pengelolaan BUMDes yang 

kemudian laporan tersebut dapat diberikan kepada BPD sebagai 

pertanggungjawaban terhadap pembinaan BUMDes.     
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3. Perbaikan jika terdapat masalah dalam pengawasan BUMDes. 

Jika terdapat permasalahan dalam proses pelaksanaan BUMDes 

maka tindakan perbaikan perlu untuk dilakukan agar dalam 

aktifitas kegiatan BUMDes dapat berjalan dengan baik. 

Pemerintah supra desa dalam hal ini dapat memberikan tanggapan 

jika terdapat permasalahan dalam proses pelaksanaan BUMDes. 

2.9. Peningkatan PADes Melaui BUMDes 

Pendapatan asli desa (PAD) berdasarkan Undang - Undang No 6 Tahun 2014 

pada intinya anggaran pendapatan dari kewenangan yang dimiliki oleh desa 

digunakan untuk keperluan dalam pembangunan desa. PADes tersebut jika dapat 

dimanfaatkan dan dikelola secara optimal sesuai dengan kebutuhan desa maka 

dapat meningkatkan kemandirian desa dalam kegiatan perekonomiannya. 

Pendapatan desa menurut permendagri No. 113/2014 terbagi menjadi tiga 

kelompok yaitu : 

1. Pendapatan asli desa yang dapat diperoleh melalui : (a) hasil usaha 

contohnya adalah persewaan tanah desa. (b) Hasil aset desa meliputi 

kekayaan aset yang dimiliki oleh desa contonya tempat wisata, sawah, 

dan pasar desa. (c) Gotong royong dan partisipasi swadaya melalui 

keterlibatan masyarakat atau pemerintah desa. (d) Pendapatan asli desa 

lainya yang dianggap sah seperti pungutan desa yang sah.  

2. Transfer yang terdiri dari : (a) Dana desa sumbernya berasal APBN 

yang ditransferkan melalui APBD Kabupaten/Kota. (b) Hasil dana dari 

pajak daerah dan atau retribusi Kabupatan atau Kota. (c) Bantuan 

anggaran keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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(APBD) tingkat Provinsi dan Kota atau Kabupaten. (d) Alokasi dana 

desa yang diperoleh melalui Dana perimbangan Kabupaten atau Kota 

3. Pendapatan Lainya yang sah yang terdiri dari : (a) Dana melalui 

sumbangan serta hibah seperti transfer anggaran melalui pihak ketiga. 

(b) Pendapatan lainnya seperti pendapatan yang didapatkan dari hasil 

kerjasama dengan pihak ketiga dan berupa bantuan pihak swasta.  

BUMDes hadir sebagai lembaga ekonomi tentunya mempunyai struktur 

kepengurusan BUMDes yang terdiri dari penasihat, pelaksana oprasional dan 

kontroling dalam pengelolaannya. Pendapatan asli desa (PAD) dapat ditingkatkan 

melalui pengelolaan aset desa yang dijalankan oleh pelaksana oprasional 

BUMDes. Pelaksana oprasional BUMDes dalam melakukan tugas dan fungsinya 

berikan arahan oleh penasihat dan pemantauan kegiatan oleh pengawas dalam 

struktur kepengurusan BUMDes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


