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ABSTRAK 

 

Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDesa) merupakan salah satu 

cara untuk percepatan pembangunan di Desa. BUMDesa adalah bentuk kewenangan 

yang diberikan pemerintah pusat kepada Desa untuk dapat mengelola secara mandiri 

potensi yang dimiliki oleh Desa itu sendiri melalui lembaga ekonomi tingkat Desa. 

BUMDesa menurut Pasal 1 angka 6 UU Desa 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 aset, jasa pelayanan, dan 

usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa, namun BUMDesa 

tidak secara jelas dinyatakan sebagai Badan Usaha yang berbadan hukum, dikarenakan 

BUMDesa belum memenuhi syarat formil sebagai Badan Hukum, walaupun telah 

memenuhi syarat materiil sebagai badan hukum. Kepala Desa secara ex officio menjabat 

sebagai salah satu organ BUMDesa, yakni Penasihat BUMDesa, ketika Kepala Desa 

dalam melaksanakan kewajiban dan wewenangnya sebagai Penasihat BUMDesa telah 

sesuai dengan porsinya dalam peraturan perundang-undangan dan tanpa adanya konflik 

kepentingan, maka apabila BUMDesa mengalami kerugian maka Kepala Desa 

pertanggung jawabannya tidak sampai menyetuh pada pertanggung jawaban secara 

pribadi, melainkan masih dalam koridor resiko bisnis. Namun ketika kerugian 

BUMDesa tersebut dikarenakan Kepala Desa dalam melaksanakan kewajiban dan 

wewenangnya dilakukan dengan melampaui kewenangan yang diberikan undang-

undang, maka pertanggung jawabannya dapat menyentuh pribadi Kepala Desa 
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