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Kepala Pusat 
Penelitian dan Pengembangan 

 
 
 

Dr. Suprapedi, M.Eng. 
NIP. 19610926 198803 1002 

 
 
  



2 
 

BAB I 
PENGERTIAN DAN MEKANISME 

PENDIRIAN BUM DESA 
 

1.1 Pendahuluan 
 
Semangat pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) paska diundangkannya UU No. 6 
Tahun 2014 Tentang Desa membawa angin segar bagi perekonomian desa. Desa yang selama ini 
selalu dikonotasikan sebagai daerah yang kurang berkembang, berkesempatan untuk merubah 
wajah desanya menjadi lebih mandiri dan sejahtera. BUM Desa merupakan badan usaha yang 
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung 
yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha 
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.  
 
Tujuan kesejahteraan desa yang ingin dicapai harus dimbangi dengan pengetahuan yang baik 
akan BUM Desa. Karena tanpa modal pemahaman yang baik akan pembentukan dan 
pengelolaan BUM Desa  justru dapat menyebabkan BUM Desa yang telah dirintis bersama tidak 
dapat berkembang dengan baik, bahkan mengalami kerugian. 
 
Oleh karena itu, gambaran mengenai pengertian dan mekanisme pembentukan BUM Desa yang 
mendasar dapat dijadikan pedoman dalam membantu desa untuk mengelola BUM Desa hingga 
berbuah keuntungan. Selain contoh praktik baik pengelolaan BUM Desa yang telah ada, 
bagaimana pemaknaan BUM Desa bagi desa dan mekanisme pembentukan BUM Desa yang 
dipersyaratkan menurut peraturan yang berlaku akan dibahas dalam tulisan ini 
 
Diharapkan dengan selayang pandang BUM Desa khususnya mengenai pengertian dasar BUM 
Desa beserta mekanisme pembentukannya dan dua contoh praktik baik pengelolaan BUM Desa 
di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dapat dijadikan sebagai rujukan awal bagi mahasiswa, 
pendamping desa maupun masyarakat desa untuk mengenal BUM Desa lebih dekat.  
 
1.2 Pengertian BUM Desa 
 
Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih populer disingkat dengan istilah BUM Desa, 
merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna 
mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat desa.  
 
Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberi keleluasaan kepada desa untuk menampung 
seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dalam rangka peningkatan 
kesejahteraan desanya melalui pendirian BUM Desa. Sehingga BUM Desa mempunyai peran 
yang sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus sebagai pilar 
demokrasi di pedesaan, karena BUM Desa memerlukan sinergi yang harmoni antara Pemerintah 
Desa sebagai pemilik modal dan masyarakat sebagai pengelolanya 
 
BUM Desa dibentuk dengan berbagai ragam tujuan seperti yang tercantum pada Permendesa No. 
4 Tahun 2015 Pasal 3 yaitu: 
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a. meningkatkan perekonomian desa; 
b. mengoptimalkan aset desa agar bemanfaat untuk kesejahteraan desa; 
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa;  
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/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; dan 
h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PAD). 

 
Dengan kehadiran BUM Desa diharapkan desa akan menjadi lebih mandiri dan masyarakat 
semakin sejahtera.  
 
Hal penting lainnya yang harus diperhatikan selain mempunyai tujuan yang terstruktur dan 
terencana dengan baik serta peran keterlibatan seluruh desa, pendirian BUM Desa juga harus 
mempertimbangkan beberapa aspek penting lainnya yang akan membawa dampak pada 
perkembangan BUM Desa, pertama inisiator; kedua potensi usaha ekonomi desa; ketiga sumber 
daya alam di desa; keempat sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa serta 
kelima permodalan. 
 
Inisiator adalah pihak yang mempunyai peran sebagai motor penggerak dalam pendirian BUM 
Desa. Peran ini bisa dari pihak Pemerintah desa dan atau masyarakat desa. Kepemimpinan juga 
tidak hanya diartikan secara harfiah sebagai pucuk pimpinan sebuah organisasi saja, tetapi lebih 
dari itu sebagai entitas yang mampu menggerakkan jiwa kewirausahaan dari tiap-tiap sumber 
daya manusia pendukung BUM Desa. Dari banyak referensi, yang memegang peranan tersebut 
umumnya adalah kepala desa. Meskipun tidak menutup kemungkinan apabila ada anggota 
masyarakat atau perangkat desa yang berperan sebagai inisiator, tetapi harus disertai dengan 
sistem komunikasi yang harmonis yang akan menghasilkan budaya kerja yang produktif dalam 
menjalankan usaha BUM Desa. 
 
Permendesa Nomor 4/2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran 
Badan Usaha Milik Desa Pasal 19 menyatakan beberapa jenis usaha yang dapat digunakan untuk 
mengembangkan bidang usaha, antara lain: 
1. Bisnis sosial yaitu bisnis dengan cara memberikan pelayanan umum (serving) kepada 

masyarakat dengan memperoleh keuntungan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah air 
minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan dan sumber daya lokal dan teknologi tepat 
guna lainnya. 

2. Bisnis penyewaan (renting) adalah melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan 
untuk memperoleh pendapatan asli desa seperti alat transportasi, perkakas pesta, gedung 
pertemuan, rumah toko, tanah milik BUM Desa, barang sewaan lainnya. 

3. Usaha perantara yaitu memberikan jasa pelayanan kepada warga bisa dalam bentuk jasa 
pembayaran listrik, pasar desa untuk memasarkan produk masyarakat atau jasa pelayanan 
lainnya. 

4. Bisnis produksi/perdagangan dengan memproduksi/berdagang barang-barang tertentu untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala yang lebih luas berupa 
pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, sumur bekas tambang, 
kegiatan bisnis produktif lainnya.  
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5. Bisnis keuangan adalah memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh 
pelaku usaha ekonomi desa dapat berupa akes kredit dan pinjaman yang mudah diakses 
masyarakat desa. 

6. Usaha Bersama merupakan induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa 
baik dalam skala lokal desa maupun kawasan pedesaan yang dapat berdiri sendiri dan 
diatur/dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama, jenis 
usaha ini misalnya pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan 
kecil agar usahanya lebih ekspresif, desa wisata yang mengorganisi rangkaian jenis usaha 
dari kelompok masyarakat ataupun kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasi jenis-
jenis uaha lokal lainnya. 

 
Jenis usaha yang dipilih bersama oleh pengelola BUM Desa merupakan hasil kesepakatan 
seluruh masyarakat yang disetujui melalui forum musyawarah desa. Untuk menentukan jenis 
usaha, pengelolala BUM Desa akan memulai dengan perhitungan kelayakan usaha yang cermat 
dalam membuat pemetaan potensi yang ada di desanya. Pengkajian keadaan desa ini bisa dimulai 
dengan pembuatan daftar masalah dan potensi di desa kemudian dikelompokkan dan penentuan 
tindakan berdasarkan skala prioritas desa yang disandingkan dengan rencana program yang ada 
di desa baik RPJM Desa atau RKP Desa. 
 
Salah satu sumber data yang menjadi input dalam pembuatan kajian kelayakan usaha adalah 
banyaknya potensi sumber daya alam di perdesaan yang harus diprioritaskan. Dokumentasi hasil 
kajian tersebut biasanya disebut sebagai uji kelayakan usaha atau PKU (Potensi Kelayakan 
Usaha) yaitu kajian untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam 
melaksanakan suatu kegiatan usaha. Kajian ini juga dapat menjadi alat untuk mengukur aspek 
dan strategi pasar, pesaing, break even point, serta berapa kebutuhan investasi agar usaha bisa 
berjalan. Dokumen PKU biasanya memuat aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan 
teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial, budaya 
dan politik serta aspek hukum. 
 
Modal awal BUM Desa menurut Pasal 17 Permendesa No. 4 Tahun 2015 berasal dari APB Desa 
yang dapat disertai dengan penyertaan modal yang berasal dari desa atau dari masyarakat. 
Penyertaan Modal Desa dapat berupa: 
 

a. Hibah dari pihak swasta/lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor 
yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.  

b. Bantuan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.  

c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau 
lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalaui 
mekanisme APB Desa. 

d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan tentang aset desa. Sedangkan penyertaan modal masyarakat desa 
diperoleh dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat. Modal usaha untuk 
BUM Desa bisa dimulai dari skala kecil, yang terpenting sebagai lembaga ekonomi sudah 
memiliki keuntungan meskipun sedikit. Nantinya keuntungan ini akan berbanding lurus 
dengan jumlah modal yang diinvestasikan. 
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1.3 Mekanisme Pendirian BUM Desa 
 

Setelah semua persyaratan termasuk kajian kelayakan usaha dan musyawarah desa dipersiapkan 
oleh Pemerintah dan masyarakat desa, pembentukan BUM Desa dapat dilakukan dengan 
langkah-langkah tersebut di bawah: 
 

1) Pembentukan Tim Persiapan Pembentukan BUM Desa, yang bertugas untuk: 
- Mempelajari dan memahami semua regulasi terkait BUM Desa beserta laporan 

keuangan BUM Desa seperti yang dipersyaratkan, 
- Pemetaan potensi dan kebutuhan desa kemudian mengklasifikasikan menjadi prioritas 

desa 
- Mendiskusikan dengan pihak Pemerintah Desa, Pendamping Desa, ataupun Dinas 

PMD, dan  Kecamatan, 
- Membuat perencanaan kerja BUM Desa jangka panjang serta rencana kerja tahunan 

yang menjadi target 
2) Sosialisasi BUM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa atau narasumber dari luar 

desanya 
3) Persiapan penyusunan AD/ART BUM Desa beserta draft Peraturan Desanya 
4) Persiapan musyawarah desa dalam rangka pembentukan BUM Desa 

 
Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Desa dan Draft 
Peraturan Desa merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum menjalankan usaha BUM Desa. 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pelaksana Operasional BUM Desa wajib menyusun 
dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah mendapatkan 
pertimbangan Kepala Desa. 
 
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan dua hal yang berbeda 
namun saling terkait. Anggaran Dasar (AD) adalah susunan aturan yang membahas hal-hal 
pokok tentang organisasi. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga mempunyai fungsi sebagai 
pelengkap atau mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar. AD/ART menjadi 
acuan pengurus/pengelola BUM Desa dalam menjalankan kewajiban tugasnya. 
 
Beberapa poin yang harus dicantumkan pada AD/ART BUM Desa. 
 

1) Nama dan tempat kedudukan  
2) Azas, maksud dan Tujuan 
3) Kegiatan dan Jenis Usaha 
4) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola 
5) Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengelola 
6) Permodalan 
7) Sistem Pertanggungjawaban dan pelaporan 
8) Hak dan Kewajiban Pengelola 
9) Penghasilan dan Penghargaan 
10) Bagi hasil dan rugi 
11) Sistem Pengawasan Internal 

 
Penjelasan terkait poin di atas: 
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Nama yang dipilih oleh masyarakat desa untuk BUM Desa, disesuaikan dengan kesepakatan 
yang dilakukan melalui musyawarah desa. Tempat kedudukan dan wilayah kerja BUM Desa 
adalah desa tempat BUM Desa berdiri. 
 
Azas dan tujuan BUM Desa adalah Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan BUM Desa yang dicantumkan adalah Tujuan yang 
hendak dicapai oleh BUM Desa sebagai pandu dalam mengarahkan maksud yang ingin dicapai 
pada pendirian BUM Desa 
 
Kegiatan dan Jenis Usaha BUM Desa adalah jenis usaha yang akan dilakukan oleh BUM Desa, 
seperti yang disebutkan dalam Permendesa No. 4 Tahun 2015. Tetapi jenis usaha yang tertulis 
pada Anggaran Dasar tidak mutlak harus langsung dijalankan semua oleh BUM Desa. Jenis 
Usaha dapat dipilih sesuai dengan tingkat kemampuan desa terlebih dahulu mulai dari yang 
paling minim risiko hingga berkembang menjadi lebih besar pada tahun-tahun berikutnya, 
 
Struktur Organisasi pengelola BUM Desa dan Pemerintah Desa merupakan dua hal yang 
berbeda, pengelola BUM Desa bukan bagian dari perangkat Desa, meskipun pengelola BUM 
Desa merupakan warga desa tersebut. Secara kekayaan, harta dari pemerintah desa dan BUM 
Desa juga dilakukan pemisahan. 
 
Susunan Kepengurusan Organisasi Pengelola BUM Desa terdiri dari: Penasihat yang dijabat 
secara ex-officio oleh Kepala Desa, Pelaksana Operasional dan Pengawas. Struktur Organisasi 
dapat disesuaikan dengan dinamika usaha, seperti saat jenis usaha berkembang, struktur 
organisasi pengelola dapat diubah untuk mengakomodir pengelompokan usaha baru. 

 
Pengangkatan pengelola BUM Desa dapat dilakukan sesuai kemampuan desa. Beberapa desa 
menggunakan sistem seleksi terbuka layaknya penerimaan pegawai birokrasi dengan bermacam-
macam tes. Tetapi ada pula yang dilakukan secara tertutup melalui penunjukan kemudian 
disahkan melalui musyawarah desa. Musyawarah desa adalah keputusan tertinggi bagi desa, 
sehingga hasilnya merupakan kesepakatan yang harus dihormati bersama. Pelaksanaan 
musyawarah desa harus menyertakan seluruh perwakilan masyarakat desa atau memenuhi 
formula 50 persen +1. 
 
Pemberhentian pengelola BUM Desa juga dilakukan melalui musyawarah desa, atau 
Musyawarah Desa Luar Biasa (Musdeslub) apabila dilakukan di luar agenda yang telah 
ditetapkan dan karena adanya kepentingan yang sangat mendesak. 
 
Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) 
yang terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal dari masyarakat. Penyertaan 
artinya, Pemerintah Desa melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk sejumlah uang atau 
aset lainnya dalam rangka menambah modal BUM Desa. Mekanisme penyertaan modal yang 
harus dipersiapkan, antara lain: 
 

1) BUM Desa sudah dibentuk dengan bukti kelengkapan adanya Perdes Pembentukan BUM 
Desa dan adanya SK Pengelola BUM Desa, 

2) Penyertaan modal desa harus tercatat dalam APB Desa. Untuk itu harus terlebih dahulu 
melaksanakan Musrenbangdus yang dilanjutkan dengan Musrenbangdes kemudian 
masuk dalam RPJM Desa yang diikuti dengan RKP agar penyertaan dapat masuk dalam 
APB Desa, 
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3) Kesepakatan musyawarah desa dituangkan dalam Berita Acara Penyertaan dan dicatat 
dalam pembukuan pemerintah desa maupun BUM Desa. Pada pembukuan BUM Desa 
dicatat sebagai rekening pembiayaan dan dukungan transaksi berupa Bukti Transaksi 
harus disimpan, 

4) Dibuat peraturan desa tentang penyertaan modal BUM Desa dari desa. 
 
Sistem pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa terdiri dari 3 tahapan, yang 
dijelaskan pada Pasal 31 Permendesa No. 4 Tahun 2015 : 
 

1) Pelaksana operasional melaporkan pelaksanaan kegiatan BUM Desa kepada Kepala Desa 
sebagai penasihat ex-officio BUM Desa. 

2) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan kegiatan BUM Desa kepada BPD pada rapat 
musyawarah desa. 

3) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina 
pengelolaan BUM Desa. 

 
Kewajiban Pengelola BUM Desa meliputi hal-hal yang berkaitan dengan tugas yang harus 
dilaksanakann dalam pengelolaan BUM Desa, yaitu: menjalankan kegiatan operasional BUM 
Desa, mematuhi AD/ART serta regulasi terkait yang mengatur pelakasanaan BUM Desa, 
memberikan laporan tahunan kepada Kepala Desa mengenai perkembangan usaha dan 
perubahan kekayaan BUM Desa. 
 
Selain kewajiban yang harus dilaksanakan, pengelola BUM Desa berhak atas penghasilan yang 
sah atas pelaksanaan tugas tersebut. Pengelola BUM Desa berhak menerima honorarium dan 
biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.   
 
Hasil usaha BUM Desa diperhitungkan dari keuntungan bersih yang merupakan selisih  modal  
usaha dikurangi biaya operasional dan kerugian usaha. Pada umumnya pembagian hail usaha 
ditentukan besarannya dalam musyawarah desa yang telah disepakati bersama. Serta ditetapkan 
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. 
Salah satu sistem  pembagian bagi hasil tersebut misalnya:   
 

1) 10% dialokasikan untuk operasional BUM Desa;  
2) 10% untuk penambahan modal,   
3) Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar 30%;  
4) Dana Pendidikan dan Sosial sebesar 5%; serta  
5) 45% untuk penghasilan Pengelola BUM Desa.  Terdiri dari: 25% untuk penasehat;  55% 

untuk pelaksana operasional; serta 20% untuk pengawas 
 
Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk insentif kepada pengelola BUM Desa dalam rangka 
memberikan motivasi agar lebih produktif sebagai bagian membangun budaya kerja yang positif. 
penambahan insentif diberlakukan jika target kinerja terpenuhi atau bahkan melebih target. 
Sistem insentif ini juga untuk menyeimbangkan antara hak pengelola BUM Desa dengan omset 
usaha yang cenderung dinamis. Sistem insentif ditetapkan melalui AD/ART dimana pembagian 
besaran hasil usaha dimanfaatkan sebagai untuk bonus/tunjangan bagi pengelola BUM Desa 
 
Sistem Pengawasan Internal  BUM Desa mewakili kepentingan masyarakat. Susunan 
kepengurusannya meliputi: ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota yang berkewajiban 
menyelenggarakan rapat umum membahas kinerja BUM Desa, melaksanakan pemantauan dan 
evaluasi, penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUM Desa, serta pemilihan dan 
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pengangkatan pengurus. Pengawas Internal BUM Desa dalam melakukan pengawasan harus 
memperhatikan kode etik pengawas untuk menghindari timbulnya konflik kepentingan.  
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BAB II 
PRAKTIK BAIK BUM DESA DI KABUPATEN BANTUL, 

PROVINSI DI YOGYAKARTA 
 
 
Menilik perjalanan BUM Desa di Kabupaten Bantul, ada dua BUM Desa yang menjadi 
benchmark/pembanding bagi BUM Desa lainnya di Kabupaten Bantul, Yogyakarta yaitu BUM 
Desa Panggung Lestari dari Desa Panggungharjo dan BUM Desa Dlingo Giritama dari Desa 
Dlingo. Kedua BUM Desa mempunyai karakteristik yang hampir sama dalam mengelola 
manajemen usahanya hingga berkembang pesat. Dalam pendirian BUM Desa ada beberapa hal 
yang sangat menentukan dalam perkembangan BUM Desa, yaitu: 
 
1. Kepemimpinan 

 
BUM Desa Dlingo Giritama dan dan Panggung Lestari meskipun berbeda usia pendirian dan 
jenis usahanya, namun secara kapasitas memiliki aset yang sama dalam pengembangan BUM 
Desa nya. Pertama adalah faktor kepemimpinan yang menjadi inisiator dalam BUM Desa 
terbukti teruji memegang peranan dalam keberhasilan dan keberlanjutan BUM Desa. Siapapun 
baik Pemerintah Desa ataupun warga desa dapat mengambil peran sebagai motor penggerak 
BUM Desa, meskipun secara de jure tetap di bawah koordinasi manager BUM Desa. Termasuk 
kedua BUM Desa yang secara kebetulan dimotori oleh kepala desa yang mempunyai kedudukan 
secara ex-officio sebagai penasehat di BUM Desa dengan didukung sepenuhnya oleh manager 
BUM Desa untuk menjalankan ide dan usaha.  
 
2. Pemilihan Potensi Usaha 

 
Dari berbagai jenis usaha yang bisa dikembangkan, BUM Desa Panggung Lestari memilih 
Rumah Pengelolaan Sampah (RPS) sebagai bisnis utama BUM Desanya selain Unit Agro, Unit 
Swadesa (gerai produk desa), Unit Desa Wisata Kampung Mataraman, Unit  Pengelolaan 
Sampah KUPAS, Unit Pengolahan Minyak Goreng Bekas, Unit Produksi Minyak Nyamplung, 
sedangkan BUM Desa Dlingo Giritama memilih usaha DesaMart yakni swalayan yang menjual 
kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari secara eceran maupun grosir untuk melayani 
warung-warung kecil dengan harga lebih murah.   
 
Jenis usaha yang dipilih selain untuk menyelesaikan permasalahan di desanya juga sekaligus 
untuk meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa terutama 
yang berpenghasilan rendah. Seperti keberadaan unit usaha RPS di BUM Desa Panggung 
Lestari. Ide bermula dari upaya dalam mengatasi permasalahan sampah yang dalam sehari dapat 
mencapai 55 m3. Dengan penanganan yang tepat, sampah jika dikelola secara optimal dapat 
menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus lingkungan hidup. Sedangkan DesaMart di Desa 
Dlingo dimaksudkan untuk menangkal waralaba yang banyak menjamur sampai desa-desa 
sekaligus memberdayakan warung-warung yang diusahakan oleh masyarakat. DesaMart sebagai 
warung serba ada yang dapat menjadi pusat grosir bagi warung-warung di desa tersebut. 
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Berkaitan dengan sumber daya alam di desa, BUM Desa Panggung Lestari juga mengolah tanah 
kas desa seluas 6 Ha sebagai unit usaha BUM Desa bertajuk Kampung Mataraman sebagai 
referensi sejarah kebudayaan jawa kepada masyarakat. Hal ini juga untuk mendukung staus Desa 
Panggungharjo sebagai desa budaya. 
 
Sedangkan Desa Dlingo untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam Sungai Oya dengan 
menjadikannya wisata river tubing  yang akan dikembangkan sebagai unit usaha BUM Desa. Hal 
ini sebagai bentuk komitmen desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui 
pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial serta berperspektif lingkungan hidup. 
 
3. Potensi Kelayakan Usaha 

 
Sisi positif yang dicontohkan oleh kedua BUM Desa adalah ketaatan dalam membuat dokumen 
Potensi Kelayakan Usaha pada tahap perencanaan pendirian BUM Desa. Sehingga 
keberlangsungan usaha dan strategi untuk menghindari kerugian lebih dapat diramalkan. 
Dokumen Potensi Kelayakan Usaha sering disebut sebagai feasibility study merupakan 
dokumentasi hasil analisis dalam menilai pelaksanaan kegiatan usaha. Tujuan dari analisa ini 
meliputi: kelayakan keuntungan pada bisnis yang dijalankan. 
 
Dengan hasil analisis kelayakan usaha pula, BUM Desa Panggung Lestari mampu 
memperhitungan kerja sama dengan menggandeng mitra kerja seperti PT. Tirta Investama 
(Danone AQUA) dan PT. Xaveria Global Synergy untuk pengelolaan sampah agar mendapat 
nilai tambah dan layak jual. Begitu pula dengan BUM Desa Dlingo Giritama yang tumbuh 
bersama dengan Rumah Pangan Kita (RPK) milik Bulog untuk mendistribusikan sembako agar 
harga bahan pokok di DesaMart selalu lebih rendah dibandingkan toko-toko sejenis 
. 
4. Sumber Daya Manusia                                    

 
Untuk memilih pengelola yang berjiwa wirausaha dan mempunyai keterampilan manajemen 
yang mumpuni, pengelola inti BUM Desa harus diseleksi berdasarkan pola rekrutmen terbuka 
juga disertai dengan sistem insentif yang memadai. Selain itu, BUM Desa harus mampu menjadi 
wadah yang mempersatukan seluruh elemen masyarakat. BUM Desa Panggung Lestari 
membuktikan fungsi BUM Desa sebagai lembaga ekonomi dengan model bisnis sosial dimana 
tujuan mencari keuntungan secara finansialnya juga diimbangi dengan peningkatan kemandirian 

Dokumentasi BUM Desa Panggung Lestari dan Dlingo Giritama 
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masyarakat desa. Selain menyerap tenaga kerja sebanyak 58 orang dengan proporsi 90 % 
merupakan warga desa, juga turut melibatkan difabel dalam pemilahan sampah juga produksi 
aneka olahan makanan serta pemasarannya. Sedangkan Desa Dlingo melibatkan generasi muda 
dengan memfasilitasi pembuatan Lembaga Desa sebagai sarana anak muda pecinta teknologi 
informasi berkumpul dan bertukar informasi perkembangan desa.  
 
5. Modal 

 
Umumnya BUM Desa mendapatkan modal awal yang bersumber dari penyertaan modal desa 
dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum di Anggaran Dasar. Di 
beberapa Kabupaten seperti Bantul modal BUM Desa juga mendapatkan tambahan bantuan dari 
kebijakan Pemerintah Kabupaten selain pendampingan pihak ketiga yang diinisiasi oleh 
Kabupaten. Saat awal pendirian BUM Desa Panggung Lestari, Pemerintah Desa melakukan 
penyertaan modal yang relatif kecil, senilai Rp. 37.000.000 (tigapuluh juta rupiah). Modal 
tersebut digunakan untuk operasional awal dan pengadaan fasilitas pendukung seperti renovasi 
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) uang muka motor pengangkut sampah dan lain sebagainya. 
Sedangkan BUM Desa Dlingo Giritama mengalokasikan penyertaan modal sebesar 100 juta 
rupiah untuk menjalankan usaha ini. Permasalahan modal meskipun krusial akan tetapi bukan 
termasuk masalah yang besar karena ada pos dana desa yang dapat dimanfaatkan. Seiring 
berjalannya waktu dan berkembangnya BUM Desa, nilai penyertaan modal oleh Pemerintah 
Desa dapat menyesuaikan kebutuhan penganggaran BUM Desa asal mengikuti alur legal formal 
yang telah ditentukan. 
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BAB III 
PENDAMPINGAN BUM DESA OLEH KKN TEMATIK 

DESA MEMBANGUN 
 
 

KKN merupakan sarana dalam menerapkan Tri Dharma perguruan tinggi untuk mencetak 
sarjana yang terampil dan peduli terhadap lingkungan sekitar seperti di daerah pedesaan dalam 
membantu memberdayakan dan memajukan desa. Sebagai instrument pendayagunaan ekonomi 
lokal, pembentukan BUM Desa mulai dilakukan oleh masyarakat desa sejak diundangkannya 
UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun di banyak daerah masih banyak yang hingga saat 
ini masih dalam proses pendirian dan pengidentifikasian potensi desa  Untuk itu mahasiswa 
KKN diharapkan agar turut terlibat aktif menjadi pendamping pembentukan BUM Desa di lokasi 
KKN. 
 
Desa Jenetallasa, di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan merupakan salah satu lokasi KKN 
dari Universitas Hasanudin. Pendapatan masyarakat Desa Jenetallasa masih tergolong sangat 
rendah karena masyarakat hanya mengandalkan sektor pertanian saja, sehingga penghasilan 
perbulan masih sangat jauh dari standar. Berdasarkan data, kelompok terbesar masyarakat 
menurut pendapatan berada dikisaran Rp. 1.000.000-2.000.000 per bulan. Sementara di sisi lain, 
sebagian besar wilayah Desa Jenetallasa digunakan sebagai lahan pertanian holtikultura dengan 
komoditas utama bawang merah dan wortel yang belun dikelola secara maksimal melalui BUM 
Desa. 
 
Dalam rangka membantu keinginan masyarakat untuk mewujudkan adanya kegiatan usaha yang 
menjadi sumber penghasilan dan mampu menumbuhkan motivasi serta inovasi dalam dunia 
usaha, maka mahasiswa KKN melakukan pendampingan pembentukan BUM Desa Jenetallasa 
dengan unit usaha perdagangan bawang goreng gurih dan dodol wortel. Pemilihan ini 
berdasarkan observasi lapang yang kemudian diperkuat dengan analisis SWOT. Seperti tabel di 
bawah: 
 
 

FAKTOR INTERNAL 

Kekuatan/Strengths (S) Kelemahan/Weakness (W) 
1. Kondisi lingkungan sangat 

mendukung BUM Desa untuk 
memilih produk bawang goreng 
gurih Jenetallasa dan dodol wortel 
karena sebagian besar wilayah 
Desa Jenetallasa digunakan 
sebagai lahan pertanian 
holtikultura atau sayur-sayuran. 

2. Adanya dukungan penuh dari 
pemerintah setempat. 

 
 
 
 

1. Sebagian besar pengurus BUM 
Desa belum memiliki alat yang 
lengkap untuk mengelola hasil 
produksi bawang tersebut, seperti 
alat  pemotong bawang, peniris 
minyak, dll. 

2. Sulit mengurus surat izin 
kelayakan produknya sehingga 
terhambat di proses pemasaran. 

3. Struktur pengurus BUM Desa 
belum berjalan sebagaimana 
mestinya, ditandai dengan tidak 
adanya laporan 
pertanggungjawaban (LPJ) 



13 
 

sehingga pemasukan dan 
pengeluaran tidak diketahui oleh 
pemerintah setempat. 

FAKTOR EKSTERNAL 

Peluang/Opportunies (O) Ancaman/Threats (T) 
1. Pihak Disperinda dan Tenaga ahli 

PMD Bagian BUM Desa siap 
membantu mempromosikan 
produk BUM Desa Jenetallasa 
dipameran yang akan diadakan 
selanjutnya, sehingga produk 
tersebut terkenal di dalam negeri 
maupun di manca negara. 

 

1. Jarak pemateri ke lokasi pelatihan 
sangat jauh sehingga menyita 
waktu hingga berjam-jam. 

2. Sulit mencari pemateri yang 
sesuai dengan pelatiahn 
pengembangan BUM Desa. 

 
 

 
 
STRATEGI: 
 Strategi S-O 

Karena adanya peluang dan banyaknya produksi bawang dan wortel maka 
pihak Disperindag dan Tenaga ahli PMD Bagian BUM Desa siap membantu 
mempromosikan bawang goreng gurih Jenetallasa di pameran yang akan 
diadakan selanjutnya. 

 Strategi W-T 
Karena Pengurus BUM Desa sulit mengurs surat izin kelayakan produknya, 
sehingga Pihak Disperindin menjelaskan bahwa pengurus BUM Desa dapat 
membuat sendiri surat tersebut agar tidak memakai biaya terlalu banyak. 

 Strategi S-T 
Perlunya adanya pendampingan dilakukan pemerintah setempat dalam 
mengawal proses kerja pengurus BUM Desa agar tidak terjadi lagi mis 
komunikasi antara pengurus BUM Desa dan Pemerintah setempat. 

 Strategi W-O 
Karena sebagian besar pengurus BUM Desa belum memiliki alat yang 
lengkap untuk mengelolah hasil produksi bawang tersebut, sehingga 
pemerintah setempat bersedia membiayai segala kebutuhan produk BUM 
Desa dengan syarat adanya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) setiap 2 
bulan sekali. 
 

Program kerja  mahasiswa KKN untuk mendorong pergerakan ekonomi lokal melalui BUM 
Desa  lebih difokuskan pada pendampingan, baik saat perencanaan pembentukan BUM Desa 
maupun menyempurnakan kekurangan-kekurangan untuk BUM Desa yang telah berdiri. Pada 
saat perencanaan, Mahasiswa KKN dapat berkontribusi pada pemetaan dan identifikasi potensi 
usaha ekonomi desa dan pembuatan analisis kelayakan usaha agar Pemerintah Desa dapat 
memperhitungkan keuntungan dan risiko kerugian nilai investasi yang ditanamkan. 
Pendampingan juga dapat dilakukan terhadap manajemen BUM Desa seperti AD/ART, 
pendampingan terhadap sistem keuangan BUM Desa hingga memfasilitasi Desa untuk bertemu 
dengan narasumber yang diperlukan dalam mendorong pergerakan ekonomi lokal melalui BUM 
Desa. 
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BAB III 
PENUTUP 

 
BUM Desa sebagai kekuatan perekonomian baru di desa mempunyai peran ganda, baik sebagai 
lembaga komersial (commercial institution) yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli 
Desa (PAD) maupun sebagai lembaga sosial (social institution) yang berpihak kepada 
masyarakat melalui usaha-usaha ekonomi yang berbasiskan pemberdayaan. Kegiatan 
pemberdayaan berarti kegiatan untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya sebagai komunitas. 
Mahasiswa dalam perannya sebagai agent of change diharapkan mampu menginisiasi 
masyarakat dan pemerintah desa dalam bersinergi membangun kekuatan ekonomi lokal desa 
melalui BUM Desa. 
 
Dengan modul BUM Desa, mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan khususnya lebih 
mengenal tujuan pendirin BUM Desa, klasifikasi usaha, dam peran penting BUM Desa, 
membangun jiwa kewirausahaan di desa. 
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