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Abstract 

 Efforts to increase the national economy will be achieved through how the success of 

the economy at the regional level. Increased economy at the local level will be achieved if these 

areas have an active economic stretch, the economic improvement of a region can be achieved 

with the support of economic activities at the smallest area of the village, which also directly 

affects the welfare of the community. Rural development is one way to alleviate poverty in 

Indonesia. 

 BUMDes was born as a new approach in improving the village economy based on the 

needs and potential of the village. The management of BUMDes is fully implemented by the 

village community, ie from the village, by the village, and for the village. The workings of 

BUMDes are to accommodate the economic activities of the community in a form of institution 

or business entity that is managed professionally, but still rely on the original potential of the 

village. This can make the community's efforts more productive and effective. Future BUMDes 

will serve as a pillar of independence of the nation as well as an institution that accommodates 

the economic activities of the community that develops according to the typical village in order 

to improve the welfare of the village community. 

 The conclusion of this research is about how the role of BUMDes in Economic 

Strengthening in Kedung Turi Village, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. So that later can 

be known whether the existence of BUMDes (State Owned Enterprises) in addition to increasing 

the original income of the village can also make the community's economy becomes strong. 
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Pendahuluan 

 

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan 

membangun kemandirian, dintaranya 

pembangunan disetiap sektor dan daerah, 

termasuk pembangunan pedesaan. Salah 

satu peran pemerintah adalah membangun 

daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui 

pemberdayaan masyarakat untuk 

meningkatkan produktivitas dan 

keanekaragaman usaha pedesaan, 

ketersediaan sarana dan fasilitas dalam 

rangka mendukung pencapaian 

kesejahteraan melalui ekonomi pedesaan, 

membangun dan memperkuat institusi yang 

mendukung rantai produksi dan pemasaran, 

serta mengoptimalkan sumber daya sebagai 

dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Hal 

tersebut memiliki tujuan untuk memberi 

peluang bagi daerah dan pedesaan unutuk 

menunjukkan kemampuan ekonomi di 

regional dan nasional. 

Tujuan dilaksanakannya pembangunan 

nasional ialah mewujudkan masyarakat adil 

dan makmur yang merata material dan 

spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 

1945 dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, 

berkedaulatan rakyat. Titik berat 

pembangunan diletakkan pada bidang 



ekonomi yang merupakan penggerak utama 

pembangunan seiring dengan kualitas 

sumber daya manusia dan didorong secara 

saling memperkuat, saling terkait dan 

terpadu dengan pembangunan bidang-

bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, 

serasi dan seimbang guna keberhasilan 

pembangunan dibidang ekonomi dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan serta 

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan 

nasional. Bertitik tolak pada pembangunan 

tersebut, maka pemerintah dan rakyat 

Indonesia memiliki kewajiban untuk 

menggali, mengolah dan membina kekayaan 

alam tersebut guna mencapai masyarakat 

yang adil dan makmur sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. 

Upaya peningkatan ekonomi nasional akan 

tercapai memalui bagaimana kesuksesan 

perekonomian ditingkat daerah. Peningkatan 

ekonomi di tingkat daerah akan tercapai jika 

daerah-daerah tersebut memiliki geliat 

ekonomi yang aktif, peningkatan ekonomi 

sebuah daerah dapat tercapai dengan 

ditopang dari kegiatan ekonomi pada tingkat 

daerah terkecil yaitu desa, yang juga secara 

langsung memberikan dampak pada 

kesejahteraan masyarakat. Pembangunan 

melalui pedesaan merupakan salah satu cara 

dalam upaya mengentaskan kemiskinan di 

Indonesia 

Pemerintah telah mengupayakan 

pengembangan ekonomi di pedesaan melalui 

program-programnya, namun upaya-upaya 

tersebut tidak mendapatkan hasil yang 

memuaskan sebagaimana yang diinginkan 

bersama. Berangkat dari pengalaman masa 

lalu, Kementerian Negara Pembangunan 

Daerah Tertinggal (KPDT) melakukan 

perubahan paradigma pembangunan daerah 

tertinggal yang sebelumnya berbasis pada 

kawasan (base on regional), kini menjadi 

berbasis pada pedesaan (Base on village). 

Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang 

dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah 

berbasis pedesaan antara lain mencakup (1) 

pengembangan lembaga; (2) pemberdayaan 

masyarakat; (3) pengembangan ekonomi 

lokal dan (4) pembangunan sarana dan 

prasarana. 

Skala prioritas ini diharapkan mampu 

menstimulus dan menggerakkan roda 

perekonomian di pedesaan, salah satunya 

melalui pendirian pengembangan lembaga 

basis ekonomi yang dikelola sepenuhnya 

oleh masyarakat. Lembaga pengembangan 

ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar 

intruksi pemerintah akan tetapi berangkat 

dari adanya potensi yang ada, sehingga jika 

dikelola dengan baik. 

Berdasarkan skala prioritas itulah maka 

sudah seharusnya eksistensi desa 

mendapatkan perhatian yang serius dari 

pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-

kebijakan terkait dengan pemberdayaan 

ekonomi yang dilakukan dengan cara 

menghimpun dan melembagakan kegiatan 

ekonomi masyarakat. Oleh karena itu 

pemerintah menerapkan pendekatan baru 

yang diharapkan mampu menstimulus dan 

menggerakkan roda perekonomian di 

pedesaan adalah melalui pendirian lembaga 

ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh 

masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) sebagai salah satu program 

andalan dalam meningkatkan kemandirian 

perekonomian desa. 

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan 

baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa 

berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya 

dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu 

dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara 

kerja BUMDes adalah dengan jalan 

menampung kegiatan-kegiatan ekonomi 

masyarakat dalam sebuah bentuk lembaga 

atau badan usaha yang dikelola secara 

profesional, namun tetap bersandar pada 

potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan 

usaha masyarakat lebih produktif dan 

efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi 

sebagai pilar kemandirian bangsa yang 



sekaligus menjadi lembaga yang 

menampung kegiatan ekonomi masyarakat 

yang berkembang menurut ciri khas desa 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

merupakan usaha kreatif desa yang dibentuk 

atau didirikan oleh pemerintah desa yang 

kepemilikan modal dan pengelolaannya 

dilakukan kerjasama oleh pemerintah desa 

dan masyarakat. Pembentukan badan usaha 

milik desa ini mengacu pada Permendagri 

nomor 39 tahun 2010 pada bab II tentang 

pembentukan badan usaha milik desa. 

Pembentukan ini berasal dari pemerintah 

Kabupaten/Kota dengan menetapkan 

Peraturan Daerah tentang pedoman tata cara 

pembentukan dan pengelolaan BUMDes. 

Selanjutnya pemerintah desa membentuk 

BUMDes dengan peraturan desa yang 

berpedoman pada peraturan daerah. 

BUMDes yang merupakan pilar kegiatan 

ekonomi di desa yang berfungsi sebagai 

lembaga sosial (sosial 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. Dalam 

menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan 

efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes 

sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan 

tata perundang-undangan yang berlaku, dan 

sesuai dengan kesepakatan yang terbangun 

di masyarakat desa. 

Bentuk BUMDes dapat beragam di setiap 

desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai 

dengan karakteristik lokal, potensi, dan 

sumber daya yang dimiliki masing-masing 

desa. Pengaturan lebih lanjut tentang 

BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah 

(Perda). Selanjutnya tugas dan peran 

pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan 

penyadaran kepada masyarakat desa melalui 

pemerintah provinsi dan / atau pemerintah 

kabupaten tentang arti penting BUMDes 

bagi 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. 

Keberadaan desa sebagai lembaga 

pemerintah maupun entitas kesatuan 

masyarakat menjadi sangat penting dalam 

upaya pembangunan. Sebagai lembaga 

pemerintahan, desa merupakan faktor 

terpenting pemberian layanan yang terdekat 

kepada masyarakat. Sedangkan sebagai 

entitas kesatuan masyarakat, desa 

merupakan basis kemasyarakatan bangsa 

Indonesia sehingga menjadi landasan bagi 

pembangunan dan pengembangan. 

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan 

baru sebagai usaha peningkatan ekonomi 

desa dengan memperimbangkan aspek 

kebutuhan dan potensi desa. Hal ini dapat 

menjadikan usaha masyarakat lebih 

produktif dan efektif. Pengelolaan BUMDes 

sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat 

desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk 

desa. Implementasi BUMDes adalah dengan 

menampung kegiatan-kegiatan ekonomi 

masyarakat dalam sebuah bentuk 

kelembagaan atau badan usaha yang 

dikelola secara profesional, dengan 

kerjasama masyarakat dan pemerintah desa. 

Peluang BUMDessangat besar sebagai pilar 

kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi 

lembaga yang menampung kegiatan 

ekonomi masyarakat yang berkembang 

menurut ciri khas desa dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa, juga menjawab tren industri Usaha 

Kecil Menengah yang mulai menurun. 

 Dalam beberapa tahun terakhir, BUMDes 

telah hadir sebagai ikon baru ketiga bagi 



desa, menyusul dua ikon desa sebelumnya, 

yakni Alokasi Dana Desa (ADD) dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa (RPJMDes). Ketiga ikon itu telah 

tertuang dalam PP No. 72/2005, dan secara 

khusus BUMDes dipayungi dan digerakkan 

oleh Permendagri No. 39/2010. Kebijakan 

pemerintah itu mempunyai kehendak dan 

semangat yang agung. BUMDes 

dimaksudkan sebagai wadah usaha desa, 

dengan spirit kemandirian, kebersamaan dan 

kegotongroyongan antara pemerintah desa 

dan masyarakat, yang mengembangkan aset 

lokal untuk memberikan pelayanan kepada 

warga masyarakat dan meningkatkan 

pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. 

BUMDes tentu juga bermaksud untuk 

memberikan sumbangan terhadap 

penanggulangan kemiskinan dan pencapaian 

kesejahteraan rakyat. 

Di Jawa Timur upaya menjadikan desa 

sebagai basis penguatan ekonomi lokal 

dengan mengembangkan BUMDes sudah 

berlangsung sejak disahkannya peraturan 

tentang BUMDes itu sendiri. Hampir setiap 

kabupaten di wilayah Jawa Timur 

mempunyai pilot project BUMDes. 

Pendirian BUMDes sendiri disesuaikan 

dengan karakteristik lokalitas dan kapasitas 

ekonomi desa yang ada, misalnya 

pengelolaan pasar desa, wisata desa, 

kegiatan simpan-pinjam, pengembangan 

kerajinan masyarakat dan sebagainya. 

Upaya mewujudkan konsep pendirian 

BUMDes, dirintis dengan jalan 

mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan 

ekonomi yang sudah berjalan dan dikelola 

desa. 

Berdasar hasil pemetaan BUMDes di Jatim, 

saat ini, jumlah BUMDes yang telah terdata 

mencapai 874 unit. Namun data itu, masih 

bisa berkembang, karena pemetaan yang 

dilakukan masih berlangsung dinamis. Jawa 

Timur menargetkan pada tahun 2019, 5000 

BUMDes sudah terbentuk di masing-masing 

Desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target Pembentukan BUMDes di Jawa 

Timur Tahun 2016-2019 

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 

 

Data terbaru juga sudah menunjukkan 

kenaikan jumlah BUMDes yang cukup 

signifikan. Jumlah BUMDes yang sudah 

berdiri pada tahun 2017 sebesar3.159 

BUMDes.9 Hal ini menunjukan bahwa 

target pembentukan BUMDes di tahun 2017 

sudah tercapai, bahkan mampu melebih 

target yang ditetapkan.  

Kabupaten Sidoarjo memang menarik 

diteliti,Di tahun 2014, pertumbuhan UMKM 

(Usaha Mikro Kecil Menengah) di 

Kabupaten Sidoarjo terus mengalami 

peningkatan yang cukup tajam. Pada tahun 

2014 Jumlah UMKM mencapai 171.264  

usaha untuk usaha  besar 16.000 , usaha 

mikro 154.891, usaha  kecil menengah 154 

buah. Di Sidoarjo juga tumbuh sekitar 82 

sentra-sentra industry, di tambah 11 

kampung-kampung usaha, baik jajanan, 

batik, bebek maupun kampung krupuk, 

kampung pot, kampung jamur, dll. Dari 

jumlah dan terbangunnya perekonomian 

UMKM, di tahun 2013, telah 

dicanangkannya Kota UKM, yakni „Sidoarjo 

Kota UKM Indonesia. dengan pertimbangan 

banyaknya geliat usaha industri didalamnya.  

Pemerintah Sidoarjo melalui Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, Keluarga Berencana (PMD P3A KB) 

menargetkan pada tahun 2018 setiap desa di 

Kabupaten Sidoarjo punya minimal 1 



BUMDes. Dari 522 desa/kelurahan saat ini 

baru terdapat 42 BUMDes yang sudah 

terbentuk. 

Desa Kedung Turi merupakan sebuah desa 

yang terletak di Kecamatan Taman 

Kabupaten Sidoarjo. Di desa ini mayoritas 

penduduknya bekerja sebagai pegawai 

swasta, sebagian kecil juga ada yang bekerja 

sebagai petani atau buruh rumah tangga. 

Penduduknya juga memiliki riwayat 

pendidikan yang baik, mayoritas penduduk 

desa Kedung turi sudah menjadi sarjana. 

Namun bukan sarjana yang silau dengan 

kota dan meninggalkan kampung sendiri, 

justru masyoritas warga desa Kedung Turi 

bahu membahu membangunperekonomian 

desa dengan industrirumah tangga. 

Desa Kedung Turi memiliki potensi sumber 

daya alam yang bisa dikembangkan dengan 

baik. Dahulu Desa Kedung Turi, Terdapat 

lahan persawahan yang luas. Namun saat ini 

lahan persawahan sudah habis di gantikan 

oleh bangunan perumahan, dan sekarang 

hanya tersisa 1 Ha. 

Sesuai dengan pasal 1 Undang Undang No. 

6 tahun 2015, Desa Kedung Turi membuat 

BUMDes dengan nama Surya Sejahtera. 

Dimana merupakan wadah perekonomina 

dan memberikan payung hukum serta 

legalitas bagi keberadaan usaha usaha 

ekonomi lainnya yang ada di Desa Kedung 

Turi. BUMDes ini dibentuk berdasarkan 

Peraturan desa Kedung Turi No. 3 Tahun 

2014 dan berlandaskan AD ART No 3 

Tahun 2014. 

BUMDes Surya Sejahtera berdiri dengan 

modal bantuan dari Bapemas Provinsi Jawa 

Timur bidang Pengembangan Perekonomian 

Masyarakat (PPM) di tahun 2015 sebesar 

Rp. 75.000.000, dengan rincian biaya 

operasional sebesar Rp. 5.000.000 dan untuk 

usaha ekonomi produktif sektor riil (UEP 

SR) sebesar Rp 70.000.000 dengan 

digunakan untuk mendirikan toko sembako. 

Menariknya dari toko sembako inilah 

didirikan juga jasa lain seperti simpan 

pinjam dan juga pembayaran listrik, air dan 

telepon. 

Dari berbagai pertimbangan, fokus 

penelitian ini pada Desa Kedung Turi yang 

sudah dalam penyelenggaraan BUMDes, 

dengan omzet mencapai 7 miliar. Dengan 

juga memasukkan aspek penguatan ekonomi 

masyarakaat sebagai instrumen penelitian, 

dengan harapan kesesuaian tujuan dan 

pelaksanaan dalam suksesi BUMDes 

 

Peran BUMDes 

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha 

Milik Desa menurut Permendagri No. 39 

Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha 

desa yang dibentuk/didirikan oleh 

pemerintah desa yang kepemilikan modal 

dan pengelolaannya dilakukan oleh 

pemerintah desa dan masyarakat. Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah 

lembaga usaha desa yang dikelola oleh 

masyarakat dan pemerintah desa dalam 

upaya memperkuat perekonomian desa dan 

dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi 

desa. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah 

lembaga usaha desa yang dikelola oleh 

masyarakat dan pemerintahan desa dalam 

upaya memperkuat perekonomianH  desa 

dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan 

potensi desa. BUMDes menurut Undang-

undang nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah didirikan 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“goodwill” dalam merespon 

pendirian BUMDes. Sebagai salah satu 

lembaga ekonomi yang beroperasi 

dipedesaan, BUMDes harus memiliki 

perbedaan dengan lembaga ekonomi pada 

umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan 

dan kinerja BUMDes mampu memberikan 



kontribusi yang signifikan terhadap 

peningkatan kesejahteraan warga desa. 

Disamping itu, supaya tidak berkembang 

sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang 

dapat mengakibatkan terganggunya nilai-

nilai kehidupan bermasyarakat. Terdapat 7 

(tujuh) ciri utama yang membedakan 

BUMDes dengan lembaga ekonomi 

komersial pada umumnya yaitu: 

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa 

dan dikelola secara bersama. 

2. Modal usaha bersumber dari desa 

(51%) dan dari masyarakat (49%) melalui 

penyertaan modal (saham atau andil). 

3. Operasionalisasinya menggunakan 

falsafah bisnis yang berakar dari budaya 

lokal (local wisdom). 

4. Bidang usaha yang dijalankan 

didasarkan pada potensi dan hasil informasi 

pasar. 

5. Keuntungan yang diperoleh 

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggota (penyerta modal) dan masyarakat 

melalui kebijakan desa (village policy). 

6. Difasilitasi oleh Pemerintah, 

Pemprov, Pemkab, dan Pemdes. 

7. Pelaksanaan operasionalisasi 

dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, 

anggota). 

Terdapat empat tujuan utama pendirian 

BUMDes, yakni Meningkatkan 

perekonomian desa, meningkatkan 

pendapatan asli desa, meningkatkan 

pengolahan potensi desa sesuai dengan 

kebutuhanmasyarakat dan menjadi tulang 

punggung pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomipedesaan. Pendirian dan 

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes)adalah merupakan perwujudan 

dari pengelolaan ekonomi produktif 

desayang dilakukan secara kooperatif, 

partisipatif, emansipatif, transparansi, 

akuntabel, dan sustainable. Dalam 

penjabarannya seperti berikut ini : 

1. Kooperatif 

Semua komponen yang terlibat di dalam 

BUMDES harus mampu melakukan 

kerjasama yang baik demi pengembangan 

dan kelangsungan hidup usahanya. 

2. Partisipatif 

Semua komponen yang terlibat di dalam 

BUMDES harus bersedia secara sukarela 

atau diminta memberikan dukungan dan 

kontribusi yang dapat mendorong kemajuan 

usaha BUMDES. 

3. Transparan 

Aktivitas yang berpengaruh terhadap 

kepentingan masyarakat umum harus dapat 

diketahui oleh segenap lapisan masyarakat 

dengan mudah dan terbuka. 

4. Kesetaraan (emansipasi) 

Semua pihak yang terlibat dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Kampung 

mempunyai hak dan kedudukan yang sama. 

5. Akuntabel 

Seluruh kegiatan usaha harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara teknis 

maupun administratif. 

6. Berkelanjutan 

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan 

dan dilestarikan oleh masyarakat dalam 

wadah BUMDES. 

7. Profesional 

Kegiatan usaha harus dikelola secara 

professional denagn orangorang yang 

professional juga sebagai pengurus. 

BUMDes merupakan wahana untuk 

menjalankan usaha di desa. Dimana maksud 

usaha desa adalah jenis usaha yang 

meliputipelayanan ekonomi desa antara lain: 

a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan 

darat dan air, listrik desa, danusaha sejenis 

lainnya. 

b. Penyaluran sembilan bahan pokok 

ekonomi desa. 

c. Perdagangan hasil pertanian meliputi 

tanaman pangan, perkebunan,peternakan, 

perikanan, dan agrobisnis. 

d. Industri dan kerajinan rakyat. 

 

 



Posisi BUMDes dalam Ekonomi Masyarakat 

Desa 

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, 

strategi pengembangan BUMDes tidak 

semata didasarkan pada aspek target 

pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang 

lebih penting adalah menciptakan aktifitas 

ekonomi yang kondusif di tingkat desa 

paling tidak memecahkan kendala 

pengembangan usaha desa guna mendorong 

peningkatan pendapatan masyarakat 

sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat secara luas. 

Pengembangan BUMDes membutuhkan 

pembinaan yang berkelanjutan guna 

mencapai sasaran. Perlunya pengembangan 

BUMDes, antara lain: 

1. Pengembangan unit usaha BUMDes 

idealnya bertumpu pada potensi dan kondisi 

local serta lebih berorientasi pada proses 

yang partisipatif; 

2. Pengembangan BUMDes bukan 

hanya pada strategi pemecahan 

permasalahan saja, tapi sampai pada strategi 

rencana tindak pengembangan unit usaha; 

3. Pengembangan BUMDes hendaknya 

melibatkan seluruh stakeholders, baik 

komponen masyarakat, pemerintah dan 

legislative serta dunia usaha 

Pembangunan Ekonomi sebagai Penguatan 

Ekonomi 

Beberapa ahli menganjurkan bahwa 

pembangunan daerah dari suatu daerah 

haruslah mencakup tiga inti nilai. 

1. Ketahanan (Sustenance): 

Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

pokok  (pangan,papan, kesehatan dan 

proteksi) untuk mempertahankan hidup. 

2. Harga diri ( Self Esteem ): 

Pembangunan haruslah memanusiakan 

orang. Dalam arti luas pembangunan suatu 

daerah haruslah meningkatkan kebanggaan 

sebagai manusia yang berada di daerah itu. 

3. Freedom from servitude: Kebebasan 

bagi setiap individu suatu negara untuk 

berpikir, berkembang, berperilaku dan 

berusaha untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan. 

 

Perekonomian Nasional 

Periode pemerintahan saat ini nampaknya 

serius untuk membangun desa, melalui 

pemberian dana desa yang bersumber dari 

APBN, nilai besarannyapun kian bertamhah 

menjadi Rp. 46,9 triliun, atau dua kali lipat 

dibanding 2015 yang hanya Rp. 20,7 triliun. 

Artinya, setiap desa akan mengelola uang 

secara mandiri sebesar Rp. 500-800 juta per 

tahun. Bahkan pemerintahan Jokowi sudah 

membuatkan rancangan akan menaikkan 

lagi menjadi Rp. 81,1 triliun sehingga 

nantinya perdesa akan mendapatkan sekitar 

lebih dari Rp. 1 miliar per tahun, 

 Dana desa ini terbukti dapat menghidupkan 

geliat ekonomi desa sehingga memiliki daya 

tahan terhadap krisis, ketika banyak 

masyarakat yang memprediksi masyarakat 

desa akan bermasalah ketika terjadi krisis 

ekonomi global, permasalahan kenaikan 

BBM pada tahun 2015 contohnya, ternyata 

masyarakat tetap memiliki daya tahan 

ekonomi, hal ini dimungkinkan antara lain 

karena masyarakat yang mampu mengelola 

dana desa sebagai usaha ekonomi bersifat 

padat karya. 

Dana Desa juga dapat digunakan 

membangun infrastruktur desa seperti jalan 

desa, irigasi, sanitasi, jalan usaha tani, 

embug, dan proyek infrastruktur desa 

lainnya. Kemudian pembangunan 

sepenuhnya memaksimalkan potensi desa. 

Tenaga kerjanya masyarakat desa setempat, 

bahan baku dari desa setempat, peralatannya 

juga dari desa, sehingga Dana Desa benar-

benar berputar di desa. 

 

Kebijakan Perekonomian Nasional 

Pembangunann melalui desa guna 

memajukan ekonomi nasional telah 

memiliki payung hukum yang cukup jelas, 

yang tertuang dalam Undang Undang Desa. 



Yang dalam implementasinya memiliki 

beberapa tujuan,antara lain: 

1. Pengakuan dan status hukum pada 

sistem pemerintahan setingkat desa yang 

beragam di Indonesia 

2. Mendorong tradisi dan kebudayaan 

masyarakat 

3. Mendorong partisipasi warga dalam 

pemerintahan desanya 

4. Meningkatkan pelayanan untuk 

semua orang lewat lebih sanggupnya 

pemerintahan desa 

5. Mendorong pembangunan oleh oleh 

warganya sendiri. 

Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi 

Pada tahun 1848 Jhon Stuart Mill 

menerbitkan buku Principles of Political 

Economy with Some of Their Application to 

Social Philosophy, adalah pembela gigih 

Ricardo terhadap kritik terhadapnya. Mill 

menganggap pembagunan sebagai fungsi 

tanah, tenaga kerja, dan modal. Tanah dan 

tenaga kerja adalah dua faktor yang asli, 

modal adalah dihasilkan dari tenaga kerja 

sebelumnya. Peningkatan kesejahteraan 

hanya mungkin bila tanah dan modal 

mampu meningkatkan produksi lebih cepat 

dibanding angkatan kerja. Kesejahteraan 

terdiri dari peralatan, mesin, dan 

keterampilan angkatan kerja. Tenaga kerja 

produktif inilah merupakan pencipta 

kesejahteraan dan akumulasi modal. Hanya 

tenaga kerja produktif yang dapat 

melakukan konsumsi produktif. Konsumsi 

produktif adalah konsumsi untuk 

memelihara tenaga kerja produktif. Mill 

percaya pada teori penduduk Malthus. 

Pembatasan penduduk merupakan langkah 

yang penting sehingga dapat menikmati 

hasil kemajuan teknologi dan akumulasi 

modal. Dianjurkan pembatasan kelahiran 

sebagai lawan pengendalian sosial 

a. Laju Akumulasi Modal 

Laju akumulasi Modal tergantung pada(1) 

jumlah dana yang dapat menghasilkan 

tabungan atau besarnya sisa hasil usaha, dan 

(2) kuatnya kecenderungan untuk 

menabung. Modal adalah hasil dari tabungan 

dan tabungan berasal dari penghematan 

konsumsi saat ini demi kepentingan 

konsumsi di masa yang akan datang. 

Tabungan adalah pengeluaran. Hal ini 

menggambarkan keyakinan Mill pada 

Hukum Say 

b. Tingkat Laba 

Tidak adanya kemajuan teknologi di sektor 

pertanian dan bertambahnya penduduk 

berdasarkan laju pertumbuhan Malthus yang 

lebih tinggi daripada laju akumulasi modal, 

maka tingkat laba berada pada tingkat 

terendah. Untuk mencegah penurunan laba 

tersebut, dilakukan : (1) perbaikan teknik, 

(2) peningkatan perdagangan luar negeri, (3) 

mengekspor modal ke negara jajahan untuk 

memproduksi barang konsumsi untuk 

keperluan negara asal 

c. Keadaan stasioner 

Keadaan stasioner akan segera terjadi dalam 

waktu dekat. Keadaan stasioner pada 

akhirnya akan membawa ke arah perbaikan 

distribusi  pendapatan upah bagi tenaga 

kerjahanya mungkin terjadi dengan 

melakukan pengendalian jumlah kelas 

pekerja melalui kebiasaan berhemat melalui 

pendidikan. 

d. Peranan Pemerintah 

Mill setuju kebijakan liberal, peranan 

pemerintah adalah minimum dalam 

perekonomian. Campur tangan pemerintah 

diperlukan misalnya untuk memperbaiki 

redistribusi pemilikan sarana 

produksidengan rencana seperti pembagian 

laba dan kerja sama. Mill menyetujui 

perdagangan bebas dan menentang proteksi. 

Syarat-syarat Pertumbuhan Ekonomi 

Harrod-Domar menganggap bahwa 

pertambahan produksi dan pendapatan 

nasional bukan ditentukan oleh pertambahan 

dalam kapasitas produksi tetapi oleh 

kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan 

demikian walaupun kapasitas produksi 

bertambah, pendapatan nasional baru akan 



bertambah, dan pertumbuhan ekonomi 

tercapai apabila pengeluaran masyarakat 

mengalami kenaikan bila dibanding dengan 

pada masa sebelumnya. Artinya secara jelas 

teori Harrod-Domar mengenai syarat untuk 

mencapai pertumbuhan (stationary growth) 

memperhatikan dua hal yaitu : 

1. Fungsi dari pembentukan modal 

2. Tingkat pengeluaran masyarakat. 

Kedua hal diatas dalam kaitan dengan 

BUMDes Desa Kedungturi adalah bantuan 

pemerintah berupa modal yang diwujudkan 

berupa BUMDes dengan tujuan antara lain 

penguatan ekonomi rakyat haruslah berjalan 

sejajar antar kedua syarat. BUMDes 

Kedungturi memiliki usaha-usaha baik 

bidang barang dan jasa tidak akan memberi 

dampak pertumbuhan ekonomi bila tingkat 

pengeluaran masyarakat rendah. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

diskriptif kualitatif yakni untuk 

menggambarkan bagaimana peran BUMDes 

dalam penguatan ekonomi di Desa Kedung 

Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten 

Sidoarjo.Teknik penentuan informan 

menggunakan teknik purposive 

sampling.Teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara dan 

dokumentasi.Teknik analisis data yang 

digunakan peneliti dengan reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan 

serta teknik keabsahan data dalam penelitian 

ini menggunakan snowball. 

 

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

dalam Penguatan Ekonomi 

 BUMDes merupakan salah satu 

usaha Desa dalam meningkatkan ekonomi 

masyarakat desa terutama pelaku usaha yang 

ada di desa. Sebelum berdirinya BUMDes, 

sejak tahun 1996 sudah berdiri dan 

beropersional UED-SP Sumber Rejeki untuk 

menjawab kebutuhan permasalahan 

dimasyarakat yang membutuhkan simpan 

pinjam, hingga pada akhirnya pada tahun 

2014 dikarenakan usaha desa diharuskan 

memiliki badan hukum UED-SP resmi 

menjadi bagian dari BUMDes Desa Kedung 

Turi. 

Pembentukan BUMDes 

  

 

Pada tabel di atas bisa dilihat bahwa tahapan 

pembentukan badan usaha desa berawal dari 

UED-SP yangdiharuskan melalui memilik 

legalitas yang dalam hal ini BUMDes 

berlandaskan UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 

(1) disebutkan bahwa “Desa dapat 

mendirikan badan usaha milik desa sesuai 

dengan kebutuhan dan potensi desa” dan 

juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah 

(PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. 

Pendirian badan usaha desa ini disertai 

dengan upaya penguatan kapasitas dan 

didukung oleh kebijakan daerah 

(Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi 

dan melindungi usaha masyarakat desa dari 

ancaman persaingan para pemodal besar.  

Pada tahapan 1 pembentuan BUMDes yaitu 

menimbang aspek dari segi keuntungan bila 

unit usaha desa menjadi BUMDes akan 

menjadi seperti apa dan bagaimana 

keuntungan-keuntungannya, dengan 

mempertimbangkan aspek potensi daerah 

 

Tujuan pembentukan BUMDes 

BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa. 

Secara sederhana untuk memahami 

BUMDES, kalau di pusat ada BUMN, di 

daerah ada BUMD, dan di desa ada 

BUMDES. BUMDES adalah badan usaha, 

dengan tujuan mencari keuntungan yang 

nantinya digunakan sebesar-besarnya untuk 

kemanfaatan desa dan masyarakat. 

Setelah BUMDES terbentuk, maka ada dua 

entitas (kelembagaan) yang ada di Desa, 

yaitu pemerintah desa dan BUMDES. Patut 

dipahami bahwa Pemerintah Desa dan 

BUMDES merupakan dua kelembagaan 



yang berbeda. Secara keuangan, ada 

pemisahan harta antara kekayaan 

Pemerintah Desa dan BUMDES. 

Pengelola BUMDES bukan merupakan 

bagian dari perangkat desa. Pemilik dalam 

hal ini diwakili oleh Kepala Desa menjadi 

Penasehat/Pemilik. Unsur Perangkat Desa 

dan BPD yang ditunjuk menjadi Pengawas. 

Pengelola diserahkan ke pihak yang 

memiliki kompetensi. Pengelola BUMDes 

adalah orang yang profesional, memiliki 

keahlian dan jiwa kewirausahaan dan dipilih 

secara musyawarah. 

Terbentuknya BUMDes sendiri memiliki 

beberapa tujuan yaitu untuk meningkatkan 

ekonomi desa, meningkatkan pades, 

meningkatkan pengelolaan potensi desa 

sesuai kebutuhan dan menjadi tulang 

punggung pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi. 

 

Meningkatkan Perekonomian desa melalui 

PADes 

 Peran Pemerintah Desa dalam 

pembangunan Desa dalam semangat 

pembaharuan Desa sangatlah penting, 

dimana secara langsung mendukung 

pemerintah daerah dalam membangun 

pondasi daerahnya di tingkat paling bawah. 

Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom 

diberikan hak-hak istimewa, diantaranya 

adalah terkait pengelolaan keuangan dan 

Dana Desa, pemilihan kepala desa serta 

proses-proses pembangunan. Desa sebagai 

pemerintahan tingkat terendah yang dapat 

menyentuh langsung dengan masyarakat 

diharapkan lebih berperan dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

(PADes) agar dapat memberikan kontribusi 

bagi terlaksananya pembangunan secara 

nasional 

 

Alokasi Anggaran dari PADes yang Menjadi 

APBDes 

Perbandingan Neraca UED-SP Desa 

Kedungturi  

31 Desember 2015 dan 31 Desember 2016 

 

  

Rekapitulasi Arus Kas Toko Sembako 

BUMDes Surya Sejahtera 

Per 31 Desember 2016 

  

 

Meningkatkan pengelolaan potensi desa 

sesuai kebutuhan 

 Peran Pemerintah Desa dalam 

pembangunan Desa dalam semangat 

pembaharuan Desa sangatlah penting, 

dimana secara langsung mendukung 

pemerintah daerah dalam membangun 

pondasi daerahnya di tingkat paling bawah. 

Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom 

diberikan hak-hak istimewa, diantaranya 

adalah terkait pengelolaan keuangan dan 

Dana Desa, pemilihan kepala desa serta 

proses-proses pembangunan. Desa sebagai 

pemerintahan tingkat terendah yang dapat 

menyentuh langsung dengan masyarakat 

diharapkan lebih berperan dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

(PADes) agar dapat memberikan kontribusi 

bagi terlaksananya pembangunan secara 

nasional.BUMDesa dapat didirikan sesuai 

dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa 

yang dimaksud dengan ”kebutuhan dan 

potensi desa” adalah: 

1. Kebutuhan masyarakat terutama 

dalam pemenuhan kebutuhan pokok; 

2. Tersedia sumber daya desa yang 

belum dimanfaatkan secara optimal terutama 

kekayaan desa dan terdapat permintaan di 

pasar; 

3. Tersedia sumber daya manusia yang 

mampu mengelola badan usaha sebagai aset 

penggerak perekonomian masyarakat; 

4. Adanya unit-unit usaha yang 

merupakan kegiatan ekonomi 

5. Warga masyarakat yang dikelola 

secara parsial dan kurang terakomodasi; 

BUMDesa merupakan wahana untuk 

menjalankan usaha di desa. 



Keterlibatan pemerintah desa sebagai 

penyerta modal terbesar BUMDesa atau 

sebagai pendiri bersama masyarakat 

diharapkan mampu memenuhi Standar 

Pelayanan Minimal (SPM), yang 

diwujudkan dalam bentuk perlindungan 

(proteksi) atas intervensi yang merugikan 

dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun 

luar desa). Demikian pula, pemerintah desa 

ikut berperan dalam pembentukan 

BUMDesa sebagai badan hukum yang 

berpijak pada tata aturan perundangan yang 

berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan 

yang terbangun di masyarakat desa 

 

Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi 

BUMDes merupakan bentuk penguatan 

terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa 

serta merupakan alat pendayagunaan 

ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis 

potensi yang ada di desa. Pendirian badan 

usaha desa pasti memiliki tujuan, tidak 

terkecuali dengan pembentukan BUMDes 

 

Langkah-langkah Penguatan Ekonomi Desa 

Melalui BUMDes; Identifikasi Langkah 

BUMDes 

BUMDesdalam keberlangsungannya selain 

memberikan keuntungan bagi PADes juga 

memberi keuntungan bagi para pelaku-

pelaku usaha yang secara tidak langsung 

dapat memberi kontribusi dalam 

menguatkan perekonomian pada tingkat 

pedesaan. 

Pada penelitian ini peran BUMDes menjadi 

sorotan utama seberapa jauh penguatan 

ekonomi desa yang bisa dilakukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat desa. Persiapan awal termasuk 

dalam sumber pendanaan harus menjadi 

prioritas utama dalam mempersiapkan 

penguatan ekonomi desa 

Tahapan awal dalam penguatan ekonomi 

melalui BUMDes yang bersumber dari 

modal atau sumber daya yang ada pada desa 

memang tidak mudah. Sumber-sumber daya 

baik sumber daya alam maupun sumber 

daya manusia Desa itu sendiri.. 

Penguatan ekonomi bukan hanya berbicara 

tentang sumber daya apa yang akan dikelola 

oleh BUMDes melainkan juga 

memperhitungkan tentang profit yang 

diterima desa. Keuntungan dari 

pembentukan BUMDes nantinya akan 

menambah PADes (Pendapatan Asli Desa).   

Pada penguatan ekonomi desa bukan hanya 

menjadi peran dari BUMDes semata namun 

kehadiran pemerintah juga menjadi faktor 

lain yang mendukung keberhasilan 

penguatan ekonomi desa. Campur tangan 

pemerintah dirasa masih diperlukan dalam 

penguatan ekonomi desa. 

 

Penguatan pada sektor-sektor tertentu yang 

dipandang menguntungkan perlu dicermati 

dan dipetakan. Pemerintah Desa bersama 

dengan pengurus BUMDes harus cermat 

menentukan bidang usaha apa yang akan 

“dijual” kepada masyarakat desa ataupun di 

luar desa. Baik sektor simpan pinjam yang 

dimiliki BUMDes telah menjadi 

percontohan desa lain dalam memajukan 

perekonomian desa. 

Pada penguatan ekonomi desa bukan hanya 

menjadi peran dari BUMDes semata namun 

kehadiran pemerintah juga menjadi faktor 

lain yang mendukung keberhasilan 

penguatan ekonomi desa. Campur tangan 

pemerintah dirasa masih diperlukan dalam 

penguatan ekonomi desa. 

 

 

 

Hasil penguatan ekonomi desa melalui 

BUMDes 

Pada tahun 1996 BUMDes hanya digunakan 

sebagai wadah masyarakat untuk melakukan 

simpan pinjam, banyak sebagian masyarakat 

yang  tidak memiliki dana untuk mebuka 

usaha lantas meminjam  modal usaha kepada 

BUMDes agar dapat memulai usaha 



tersebut. Oleh karena itu berdasar UU No 6 

Tahun 2014 yakni pasal 87, 88, 89 dan 90 

menyebut, BUMDes adalah badan usaha 

yang seluruh atau sebagian besar modalnya 

dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan desa 

yang dipisahkan guna mengelola asset,  jasa 

pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

Untuk mencapai tujuannya BUMDes 

menggunakan cara pemenuhan kebutuhan 

masyarakat dalam bentuk pelayanan barang 

dan jasa. Kebutuhan masyarakat yang harus 

dipenuhi adalah kebutuhan pokok, selain itu 

pembekalan usaha bagi masyarakat juga 

menjadi salah satu tanggungjawab dari 

BUMDes. Bila semua hal tersebut terlaksana 

maka akan memperoleh keuntungan, 

Keuntungan yang dihasilkan BUMDes 

menjadi pendapatan bagi PADes alias 

Pendapatan Asli Desa lalu dibagikan pada 

warga desa dalam rupa-rupa program 

pembangunan untuk mendorong 

kesejahteraan warga desa. 

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi 

di desa yang berfungsi sebagai lembaga 

sosial dan komersial. BUMDes sebagai 

lembaga sosial berarti tentang keberpihakan 

kepada masyarakat desa melalui pelayanan 

sosial. Sedangkan BUMDes sebagai 

lembaga komersial bertujuan mencari 

keuntungan melalui penawaran sumberdaya 

loka (barang dan jasa). Pada penelitian ini 

peneliti melihat BUMDes sebagai lembaga 

komersial karena terkait dengan penguatan 

ekonomi desa. Sebagai salah satu sumber 

dari penguatan ekonomi desa, BUMDes 

Kedung Turi dibagi menjadi 2 bentuk yaitu 

Simpan Pinjam dan Toko Sembako. Kedua 

bentuk BUMDes tersebut menyasar kegiatan 

perekonomian desa. Kedua bentuk BUMDes 

tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh 

masyarakat desa baik pelaku usaha maupun 

oleh pemerintah desa itu sendiri. Potensi 

desa kemudian menjadi lebih terarah, 

terdapat pilihan bagi masyarakat untuk bisa 

memilih antara menggunakan fasilitas 

simpan pinjam untuk mengembangkan 

usaha nya sendiri ataupun dengan membeli 

dan menjual produknya melalui Toko 

sembako yang didirikan oleh BUMDes 

Kedung Turi. 

Sebagaimana dengan apa yang ada di 

Undang-Undang bahwa BUMDes dapat 

didirikan sesuai dengan kebutuhan dan 

potensi desa. Istilah kebutuhan dan potensi 

desa merujuk pada 5 poin yang terdiri dari : 

1. Kebutuhan masyarakat terutama 

dalam pemenuhan kebutuhan pokok; 

2. Tersedia sumber daya desa yang 

belum dimanfaatkan secara optimal terutama 

kekayaan desa dan terdapat permintaan di 

pasar; 

3. Tersedia sumber daya manusia yang 

mampu mengelola badan usaha sebagai aset 

penggerak perekonomian masyarakat; 

4. Adanya unit-unit usaha yang 

merupakan kegiatan ekonomi 

5. Warga masyarakat yang dikelola 

secara parsial dan kurang terakomodasi; 

BUMDesa merupakan wahana untuk 

menjalankan usaha di desa. 

Kesimpulan 

1. BUMDes Surya Sejahtera sudah 

melakukan  fungsinya yang termaktub 

dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang 

Desa,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). 

2. BUMDes Surya Sejahtera 

memagang peran dalam penguatan ekonomi 

dapat ditinjau dari partisipasi masyarakat 

yang menjadi anggota simpan pinjam 

mendapat laba dari sisa hasil usaha sebesar 

Rp.67.109.756. dan juga UED-SP Desa 

Kedung Turi menjadi percontohan bagi 

pelaku usaha lain dalam mengembangkan 

perekonomian desa. 



3. Unit usaha lain dari BUMDes berupa 

toko sembako yang bisa menjual produk 

kebutuhan dengan harga bersaing dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

4. BUMDes Desa Kedung Turi 

memberi tambahan pendatan asli desa 

sebesar 20% dari Sisa Hasil Usaha (SHU), 

yang kemudian masuk ke dalam APBDes 

sehingga dapat digunakan untuk 

pembangunan desa maupun peningkatan 

pelayanan. 

5. Dengan adanya kemudahan simpan 

pinjam dapat menumbuhkan geliat ekonomi 

masyarakat setempat untuk perkembangan 

usaha yang dijalankan oleh masyarakat. 
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