
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola 

oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 

BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan 

harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini 

dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. 

Disamping itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan 

yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. 

 

Pendekatan yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda 

perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi 

yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak 

lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah, tetapi harus didasarkan pada 

keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika 

dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Lembaga 

ekonomi ini agar keberadaannya tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang 

memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa 

dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar 

hidup ekonomi masyarakat. 



2 

 

Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak 

yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi antara harga 

produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan 

setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan 

biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga 

pembelian yang mahal. BUMDes membantu kebutuhan dana masyarakat yang 

bersifat konsumtif dan produktif, menjadi distributor utama untuk memenuhi 

kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) dan berfungsi menumbuh 

suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan. 

 

Pendirian BUMDes tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas 

dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan 

melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat 

badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di 

pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan 

berkembang.  

 

BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa 

(unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa 

kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang 

kebijakan yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan 

distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai 

permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai 

instrumen merupakan modal sosial (social capital) yang diharapkan mampu 

menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. 
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Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna 

mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga 

tersebut ke dalam suatu perencanaan, di samping itu perlu memperhatikan 

potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (good will) dari pemerintahan di 

atasnya untuk mengatasi rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan 

kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Hal 

ini akan mengakibatkan terjadinya integrasi sistem dan struktur pertanian 

dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat 

dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga. 

 

Keberadaaan BUMDes di era otononi daerah pada awalnya tertuang dalam 

Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan 

asli desa, yang meliputi: 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil 

swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan 

asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa 

pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, 

antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan 

pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. 

 

Selanjutnya pengaturan mengenai BUMDes terdapat pada Pasal 213 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun 

atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan 

modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat, meskipun demikian 
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tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal 

kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan 

melalui pihak ketiga.  

 

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan 

Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli 

desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap 

Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes.  

 

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  39 Tahun 

2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, diketahui bahwa BUMDes adalah 

usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan 

modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. 

 

BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

Tentang Desa  dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa 

(ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peratuan 

Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). 

Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).  

 

Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi 

desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan 

perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) 

masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif 

dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara 
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profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa 

yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial 

(commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada 

kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan 

sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan 

melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.  

 

Data jumlah BUMDes di Provinsi Lampung tahun 2012 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Jumlah BUMDes di Provinsi Lampung Tahun 2012 

 

No Kabupaten Jumlah BUMDes 

1 Lampung Barat  - 

2 Lampung Selatan  16 

3 Lampung Tengah 17 

4 Lampung Timur 7 

5 Lampung Utara 1 

6 Tanggamus - 

7 Pesawaran  - 

8 Pringsewu 18 

9 Tulang Bawang Barat 87 

10 Mesuji 1 

11 Tulang Bawang - 

12 Way Kanan - 

Jumlah 149 

 Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi  

   Lampung Tahun 2013 

 

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-

undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di 

masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap 

desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, 

dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut 

tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). 
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Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara yang mengatur tentang 

BUMDes adalah Perda Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik 

Desa. Pasal 3 Perda tersebut menyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian 

BUMDes adalah: (a) Menggali dan memberdayakan sumber-sumber potensi 

desa agar lebih produktif dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; (b) 

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan Pendapatan Asli Desa; (c) 

Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja.  

 

Salah satu BUMDes yang ada di Kabupaten Lampung Utara adalah BUMDes     

Wirakarya di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung 

Utara, yang dibentuk oleh masyarakat desa setempat pada tanggal 03 Juli 

2012. BUMDes Wirakarya ini bergerak di bidang usaha koperasi simpan 

pinjam, jasa, perdagangan, sembako, industri kecil dan rumah tangga. 

Pemerintah Desa memberikan dukungan terhadap pembentukan BUMDes ini 

dengan menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Trimodadi Nomor 3 Tahun 

2012 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Trimodadi 

Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.   

 

Pengelolaan BUMDes seharusnya dilaksananakan dengan menerapkan 

berbagai prinsip pengelolaan yang baik sebagaimana terdapat dalam Pedoman 

Umum Good Corporate Governance (GCG) Indonesia Tahun 2006 yaitu 

transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas 

(responsibility), independensi (independency) dan kewajaran dan kesetaraan 

(fairness), tetapi permasalahannya adalah BUMDes Wirakarya di Desa 
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Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara belum 

sepenuhnya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tersebut: 

a. Pengelolaan BUMDes Wirakarya belum memenuhi prinsip transparansi, 

sebab pengelolaan kegiatan dan keuangan dalam bidang usaha koperasi 

simpan pinjam, jasa, perdagangan, sembako, industri kecil dan rumah 

tangga belum menerapkan pelaporan secara berkala. 

b. Pengelolaan BUMDes Wirakarya belum memenuhi prinsip akuntabilitas, 

sebab pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan dalam 

bidang usaha koperasi simpan pinjam, jasa, perdagangan, sembako, 

industri kecil dan rumah tangga hanya dilakukan pada akhir tahun.  

c. Pengelolaan BUMDes Wirakarya belum memenuhi prinsip responsibiltas, 

sebab terdapat potensi jasa, perdagangan, sembako, industri kecil dan 

rumah tangga yang belum diakomodasi oleh BUMDes.  

d. Pengelolaan BUMDes Wirakarya belum memenuhi prinsip independensi, 

karena keterbatasan kualitas sumberdaya manusia dalam mengelola 

organisasi, sehingga pihak Pemerintah Desa masih terlibat secara aktif 

dalam mengelola BUMDes. 

e. Pengelolaan BUMDes Wirakarya belum memenuhi prinsip kewajaran dan 

kesetaraan, karena pengelolaan kegiatan dan keuangan dalam bidang 

usaha koperasi simpan pinjam, jasa, perdagangan, sembako, industri kecil 

dan rumah tangga cenderung didominasi oleh pengurus dan belum 

melibatkan peran aktif para anggota secara maksimal. 

(Sumber: Prariset pada  BUMDes Wirakarya di Desa Trimodadi Kecamatan  

         Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Jumat 14 Juni 2013)  
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BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang 

dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat 

permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan 

paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau 

pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan BUMDes 

akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang. 

 

Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran 

kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah 

kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan 

dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.  

 

Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan 

pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes dan 

mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. 

Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat 

menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi 

yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada 

karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati.  

 

Persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, 

pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh 

masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan). Melalui cara 

demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi 
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kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun 

relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan 

minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas 

(development based community) desa yang lebih berdaya. 

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui 

penerapan prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  

Wirakarya di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung 

Utara. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah penerapan 

prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wirakarya di 

Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara?”  

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Wirakarya di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan 

Kabupaten Lampung Utara. 

2. Untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Wirakarya di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan 

Kabupaten Lampung Utara. 
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3. Untuk mengetahui responsibilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Wirakarya di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan 

Kabupaten Lampung Utara. 

4. Untuk mengetahui independensi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Wirakarya di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan 

Kabupaten Lampung Utara. 

5. Untuk mengetahui kewajaran dan kesetaraan dalam pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) Wirakarya di Desa Trimodadi Kecamatan 

Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. 

 

D. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan 

secara praktis sebagai berikut:  

1. Kegunaan teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai 

lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. 

2. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan 

sumbangan pemikiran kepada Pengurus BUMDes  Wirakarya di Desa 

Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara untuk 

meningkatkan berbagai upaya strategis pengembangan BUMDes. Selain 

itu diharapkan berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi 

mengenai pengelolaan BUMDes. 


