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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lahirnya (Undang-Undang Desa No 6, 2014)tentang desa membuat desa 

menjadi pusat perhatian semua pihak. Bahkan pihak yang dulu memandang sebelah 

mata terhadap kekuatan desa, kini semua tertarik untuk membicarakan kebijakan-

kebiakan dalam pembangunan desa. Kebijakan mengenai pengembangan basis 

ekonomi pedesaan sudah lama dijalankan oleh pemerintahan, baik pemerintahan 

pusat, pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota melalui berbagai program. 

Program tersebut dijalankan dalam berbagai bentuk, baik pemberian bantuan fisik 

maupun dalam bentuk bantuan dana atau modal kerja. Namun, pada kenyataannya 

belum berjalan secara maksimal dan membuahkan hasil yang memuaskan 

sebagaimana dapat mampu meningkatkan perekonomian di suatu desa. 

Pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola langsung oleh masyarakat 

desa itu sendiri merupakan suatu pendekatan baru yang diharapkan mampu 

merubah dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Lembaga ekonomi 

ini tidak akan lagi didirikan atas intruksi pemerintah saja, melainkan didasarkan 

pada potensi yang dimiliki desa itu sendiri sehingga masyarakat mampu berinovasi 

dengan baik dan mampu menghasilkan pemintaan pasar yang nantinya dapat 

meningktakan perekonomian desa itu sendiri. Mengenai kepemilikan lembaga 

ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar  
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dipedasaan akan tetapi kepemilikan lembaga ini dikontrol bersama yang dimana tujuan 

utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyaraka dan kemudian 

mampu meningkatkan suatu usaha masyarakat desa. 

Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan bentuk 

kelembagaan ekonomi desa yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa 

dandiharapkan mampu meningkatkan roda perekonomian pedesaan, sehingga mampu 

meningatkatkan usaha masyarakat suatu desa. Aset ekonomi yang ada di desa harus 

dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Badan usaha ini tercantum dalam (UU No. 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 213 ayat 1, 2004) yang menyebutkan 

bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan 

potensi desa”. Kemudian, didalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 

2010 tentang BUM Desa, 2010) yang menyebutkan bahwa, “untuk meningkatkan 

kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegaiatan usaha ekonomi 

masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan 

potensi desa”. 

BUM Desa tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti CV, Perseroan 

Terbatas (PT), atau koperasi. BUM Desa adalah suatu badan usaha bercirikan desa 

yang dalam pelaksanaannya berfungsi membantu penyelenggaraan Pemerintah Desa, 

dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan 

fungsi yang berupa pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. 
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Menurut (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 3, 2015) tujuan 

didirikannya BUM Desa adalah : 

a. Meningkatkan perekonomian desa 

b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa 

c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa 

d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa atau dengan pihak 

ketiga 

e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan 

umum warga 

f. Membuka lapangan kerja 

g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, 

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa 

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa 

Berdasarkan tujuan diatas menjelaskan peranan BUM Desa merupakan salah satu 

strategi untuk meningkatkan usaha masyarakat. Salah satu kegiatan yang mampu 

dilakukan oleh BUM Desa dalam membantu meningkatkan usaha masyarakat yaitu 

membantu untuk menghidupkan dan mengembangkan sektor usaha bagi masyarakat 

dengan pemberian pinjaman modal usaha bagi masyarakat yang menjalankan 

usahanya. Peranan BUM desa diharapkan agar dapat mengembangkan sektor ekonomi 

masyarakat dan diharapkan mampu meningkatkan usaha masyarakat. 
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Kota Batu merupakan salah satu kota yang memiliki sumberdaya yang melimpah 

dan mendapatkan dana desa sehingga pada tahun 2017 Pemerintahan Kota Batu 

memanfaatkannya dengan mendirikan BUM Desa. Pemerintah Kota Batu sebagai salah 

satu daerah otonom yang berada di Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan 

mengenai pemberian dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa melalui (Peraturan 

Kota Batu Nomor 39 Tahun 2017 tentang PedomanUmum, Pendirian, Pengurusan, 

Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)., 2017). Sampai 

saat ini Kota Batu memiliki 19 kelembagaan BUM Desa yang terpencar di empat 

kecamatan dan 19 desa yang ada di Kota Batu sudah mendirikan BUM Desa 

Tabel 1.1 Daftar Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Kota Batu 
NO KECAMATAN DESA NAMA BUM DESA 

1 Batu Oro – oro ombo Panderman Harapan Mandiri 

2 Batu Pesanggrahan Pesanggrahan 

3 Batu Sidomulyo Sidumolyo 

4 Batu Sumberejo Barokah 

5 Bumiaji Bulukerto Makmur Raharjo 

6 Bumiaji Bumiaji Bumiaji 

7 Bumiaji Gripurno Giri Makmur 

8 Bumiaji Gunungsar Gunungsari 

9 Bumiaji Pandanrejo Raharjo 

10 Bumiaji Punten Punten 

11 Bumiaji Sumberbrantas Sumber brantas Makmur Sentosa 

12 Bumiaji Sumbergondo Rejeki 

13 Bumiaji Tulungrejo Rejomulya 

14 Junrejo Beji Beji Makmur 

15 Junrejo Junrejo Junrejo Karya Mandiri 

16 Junrejo Mojorejo Mojo Makmur Mandiri 

17 Junrejo Pendem Usaha Jaya 

18 Junrejo Tlekung Setya 

19 Junrejo Torongrejo Torongrejo 

 

Dari 19 (sembilan belas) BUM Desa yang terbentuk menurut hasil ekspos 

Koordinator BUM Desa di Kota Batu pada tahun 2019, yang menyebutkan bahwa 

BUM Desa yang terus aktif dalam mengembangkan peminjaman modal adalah BUM 

Desa Mayangsari. BUM Desa Mayangsari sendiri merupakan salah satu BUM Desa 
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yang terletak di Desa Pesanggrahan dan masih terus komitmen melakukan kegiatan 

dan sudah berjalan sejak awal didirkan. BUM Desa Mayangsari mengembangkan 

sektor ekonomi Desa Pesanggrahan dengan memberikan pinjaman modal kepada 

msyarakat yang memiliki usaha.  

Perkembangan usaha di Desa Pesanggrahan tidak terlepas pula dari sejumlah 

masalah yang sering dihadapi para pelaku usaha. Salah satunya adalah kurangnya 

permodalan untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan dan besarnya bunga 

pinjaman yang besar sehingga menghambat usaha. Modal merupakan salah satu yang 

diperlukan dalam meningkatkan usaha. 

(Cantika, 2017), permodalan sangat penting untuk memulai dan 

mengembangkan usaha. Dalam hal ini harus dicari lembaga keuangan yang dapat 

meminjam uang dengan bunga seringan mungkin. Jangan sampai keuntungan yang 

diperoleh habis untuk membayar hutang. 

Keberadaan BUM Desa Pasenggrahan sudah sejalan dengan tujuan pemerintah 

Indonesia dalam pendirian BUM Desa yakni bertujuan untuk membantu 

mengembangkan dan meningkatkan usaha. Peranan BUM Desa jika dikelola, 

dimanfaatkan dan dilaksanakan dengan baik maka akan mewujudkan peningkatan 

kemdandirian Desa Pasenggrahan. 

Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ini diharapkan dapat menjadi 

salah satu kelembagaan yang mampu meningkatkan Usaha Masyarakat melalui 

pinjaman modal yang diberikan BUM Desa kepada masyarakat tersebut. Oleh sebab 

itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peranan Badan Usaha Milik 
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Desa (BUM Desa) dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat (Studi kasus Pada Badan 

Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Pasenggrahan Kecamatan Batu Kota Batu”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

Bagaimana kondisi usaha masyarakat setelah adanya pinjaman modal oleh BUM 

Desa Mayangsari di Desa Pesanggrahan ? 

C. Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ditetapkan untuk menghindari penyimpangan 

pembahasan atau meluasnya permasalahan, maka penelitian ini membatasi tentang 

peranan BUM Desa yang memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk 

meningkatkan usaha dan dilihat dari hasil omset dan laba perbulan sesudah adanya 

BUM Desa dan sebelum adanya BUM Desa. 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya,maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui kondisi usaha masyarakat setelah adanya pinjaman modal 

oleh BUM Desa Mayangsari di Desa Pesanggrahan. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi Instansi terkait 



7 
 

 
 

Dapat digunakan untuk meninjak lanjuti peranan BUM Desa di sekitar 

Kecamatan Junrejo khususnya dan BUM desa di kecamatan lainnya di Kota Batu. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut dan juga menambah wawasan 

untuk rekan – rekan di Universitas Muhammadiyah Malang. 

 


