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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur dan terimakasih yang 

tak terhingga kami panjatkan kehadirat ALLAH 

SWT. Atas segala karunia serta kesempatan 

sehingga pada akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan buku ini, yang berjudul “ 

Pembentukan Peraturan Desa Untuk 

Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes)”. 

 Peran pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes 

sangat penting untuk menunjang pelaksanaan 

BUMDes sehingga tercipta kemajuan perekonomian 

desa untuk kesejahteraan masyarakat.  Dalam buku ini 

penulis menjabarkan mengenai perkembangan 

pemerintahan desa di Indonesia. Dengan adanya 

Peraturan desa merupakan sarana diselenggarakannya 

pemerintahan desa, sebagai instrumen 

penyelenggaraan pemerintahan di desa berimplikasi 

terhadap demokratisasi di desa. 

 Dalam pembuatan buku ini tidak terlepas dari 

bantuan pihak terkait. Oleh karena itu, kami 

mengucapkan terima kasih yang sebesar – 

besarnya kepada semua pihak terkait atas 

bantuannya sehingga buku ini dapat diselesaikan 
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dengan baik.   

Penulis menyadari bahwa buku ini masih 

banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab 

itu kami mengharapkan masukan, kritik dan 

saran dari para pembaca. 

       

   Bogor, 01 Januari 2021 

                Penulis, 

     Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah Negara yang merupakan 

suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu 

rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Rakyat 

yang terdiri atas berbagai macam etnis suku bangsa, 

golongan, kebudayaan, serta agama, sedangkan wilayahnya 

terdiri atas ribuan pulau.1 Sebagai bangsa yang memiliki 

kemajemukan yang terbentuk dari berbagai macam suku 

bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan serta agama yang 

merupakan suatu kesatuan. 

Negara Indonesia memiliki ciri khas yang 

membedakannya dengan negara-negara lain di dunia. Ciri 

khas tersebut yakni nilai-nilai adat- istiadat kebudayaan, 

serta nilai  religius.  Nilai- 

 

1 Kaelan, 2004, Pendidikan Pancasila, Paradigma, 
Yogyakarta, hal. 

124 
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nilai yang hidup dalam masyarakat dan menjadi kepribadian 

bangsa inilah yang kemudian dikristalisasikan dalam sistem 

nilai yang disebut Pancasila. Oleh karena itu Pancasila 

disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum di 

Indonesia. 

Pancasila tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945). Segala peraturan 

perundang- undangan di bawah UUD 1945 tidak boleh 

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat 

dalam UUD 1945 tersebut. UUD 1945 merupakan hukum 

dasar tertulis yang tertinggi dalam Negara yang menjadi 

dasar dalam penyelenggara

 pemerintahan, baik 

pemerintahan yang berada di pusat maupun pemerintahan 

yang berada di daerah. 

Reformasi di Indonesia berdampak pada segi 

ketatanegaraan dan politik. Dampak tersebut ditandai 

dengan adanya perubahan sistem pemerintahan dari sistem 

pemerintahan sentralistik mengarah pada sistem 
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pemerintahan desentralisasi. Pemerintah Daerah dalam 

sistem pemerintahan desentralisasi ini menyelenggarakan 

sendiri pemerintahan atas dasar prakarsa, kreativitas, dan 

peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan 

membangun daerahnya.2 

Para ahli telah memberikan pengertian tentang 

Negara hukum tersebut. R. Soepomo misalnya, 

memberikan pengertian terhadap Negara hukum sebagai 

Negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan 

hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat 

perlengkapan Negara. Negara hukum juga akan menjamin 

tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan 

perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada 

hubungan timbal balik.3 

Hukum merupakan penjelmaan dari pada kemauan 

Negara. Akan tetapi dalam 

 

 

2 Syaiful Rahman, 2004, Pembangunan dan Otonomi Daerah, 
Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, hal. 103 

3 A. Mukthi Fadjar, 2004, Tipe Negara Hukum, Bayu Media 
dan In- TRANS, Malang, hal. 7 
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keanggotaannya Negara sendiri tunduk kepada hukum yang 

dibuatnya, hal ini dinyatakan oleh Leon Duguit.4 

Philipus. M. Hadjon merumuskan elemen atau unsur-

unsur Negara hukum Pancasila yang bertitik tolak dari 

falsafah Pancasila sebagai berikut : 

a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat 

berdasarkan asas kerukunan; 

b. Hubungan fungsional yang professional antara 

kekuasaan Negara; 

c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan 

peradilan merupakan sarana terakhir; 

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.5 

Di Indonesia sendiri konsep Negara Hukum tertuang 

dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Konsepsi Negara Hukum, dirumuskan dengan 

 

 

 
hal.7
2 

4  H.  Abu Daud  Busroh,  2013,  Ilmu Negara, Bumi Aksara, 
Jakarta, 

 
5 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum terhadap 
Rakyat, 

Bina Ilmu, Surabaya, hal. 98 
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tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara 

Indonesia adalah Negara hukum”, mengandung pengertian 

bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat 

dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Pernyataan 

negara hukum kemudian ditandai adanya lembaga judikatif 

yang bertugas untuk menegakan aturan hukum. Dalam 

konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus 

dijadikan penglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan 

adalah hukum Konsepsi Negara hukum merupakan gagasan 

yang muncul untuk menentang absolutisme yang telah 

melahirkan Negara kekuasaan. Pada pokoknya kekuasaan 

penguasa (raja) harus dibatasi agar jangan memperlakukan 

rakyat dengan sewenang- wenang. Pembatasan itu dilakukan 

dengan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala 

tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya, tetapi 

harus berdasar dan berakar pada hukum, menurut ketentuan 

hukum dan undang- undang yang berlaku dan untuk itu juga 

harus ada pembagian kekuasaan Negara khususnya 
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kekuasaan yudikatif yang dipisahkan dari penguasa. 

Menurut Aristoteles konsep negara hukum (Rule of 

Law) merupakan pemikiran yang dihadapkan dengan konsep 

Rule of Man. Dalam modern constitusional state, salah satu 

ciri negara hukum ditandai dengan pembatasan kekuasaan 

dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara.6 Pembatasan 

kekuasaan ini tidak dapat dilepaskan dari pengalaman 

penumpukan semua cabang kekuasaan negara dalam tangan 

satu orang sehingga menimbulkan kekuasaan yang absolut. 

Suatu negara memiliki unsur utama yaitu penduduk, 

wilayah dan kekuasaan didefinisikan sebagai tatanan hukum 

yang relatif sentralistik, yang dibatasi lingkup keabsahan 

ruang dan waktunya, yang berdaulan atau hanya tunduk 

kepada hukum yang berlaku secara umum.7 

 

 

6 Saldi Isra, 2013, Pergeseran Fungsi Legislasi, Rajagrafindo 
Persada, Jakarta, hal.73 

7 15 Hans Kelsen, 2013, Teori Hukum Murni : Dasar-dasar 
Ilmu Hukum Normatif, Nusa Media, Bandung, hal. 320 
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Dalam paham Negara hukum harus dibuat jaminan 

bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut 

prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Sehingga 

perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan 

rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar 

yang diimbangi dengan penegasan bahwa Negara Indonesia 

adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat.8 

Dalam Sistem penyelenggaraan pemerintahan di 

Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi 

sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan 

sistem pemerintah daerah. Praktik penyelenggaraan 

pemerintahan dalam hubungan antar pemerintah, dikenal 

dengan konsep sentralisasi dan desetralisasi. 

Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik 

bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan 

berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem 

 

8 Jimly Asshiddiqie, 2004, Konstitusi dan Konstitusionalisme 
Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 56 
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desentralisasi menunjukkan karakteristik, yakni sebagian 

kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban 

pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah. Konsep 

desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia 

merupakan suatu pilihan dalam penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan telah diatur berdasarkan undang-undang dan 

peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-

undangan lainnya. Dalam perjalanan sejarah sistem 

pemerintahan di Indonesia, konsep desentralisasi dalam 

eksistensinya mengalami inkonsistensi. Implikasi dari 

kebijakan ini membawa pengaruh kurang menguntungkan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri, 

sesuai harapan yang diinginkan dalam penerapan 

desentralisasi pemerintahan dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah dalam situasi dan kondisi apapun. 

Penyelenggaraan pemerintahan ini terdapat asas 

penyelenggara pemerintahan daerah (dekonsentrasi, 

desentralisasi, tugas 
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pembantuan) digunakan karena urusan-urusan pemerintah 

yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa merupakan 

pelimpahan dari pemerintahan yang lebih tinggi, sehingga 

dari prinsip-prinsip pemerintahan ini akan diketahui 

bagaimana pendistribusian wewenang dari pemerintahan 

yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah. 

Maksudnya berdasarkan asas desentralisasi terjadi 

penyerahan wewenang, dekonsentrasi pelimpahan 

wewenang dan tugas pembantuan terjadi penugasan yaitu 

dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang 

lebih rendah tingkatannya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 55877 (Selanjutnya 

ditulis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah) Pasal 1 angka 8 yang menyatakan 

bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan 

pemerintahan oleh 
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pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas 

otonomi. 

Sistem pemerintahan desentralisasi ini merupakan 

penyelenggaraan pemerintahan yang dititikberatkan kepada 

daerah kabupaten/kota sehingga daerah kabupaten/kota 

memiliki keleluasaan untuk mengelola rumah tangga 

daerahnya dengan prinsip otonomi daerah. Hal ini 

menunjukkan adanya pemberian keleluasaan kepada daerah 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi 

wilayahnya. 

Keleluasaan untuk mengelola rumah tangganya 

sendiri juga dimiliki oleh pemerintah desa yang merupakan 

pemerintahan terkecil di Indonesia. Pengakuan terhadap 

desa ini telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan bahwa 

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 

dalam Undang-Undang”. 

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, Desa memiliki hak asal usul dan hak 

tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita 

kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik 

Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk 

sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi 

kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat 

menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang 

adil, makmur, dan sejahtera. 

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 
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dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Desa adalah suatu wilayah yang 

penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-royong, 

adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri 

dalam mengatur kehidupan 

kemasyarakatannya. Desa sebagai daerah otonomi yang 

bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, 

sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi 

asli yang dimiliki desa tersebut. Otonomi desa diakui secara 

nyata sehingga menjadi daerah yang bersifat istimewa dan 

mandiri, memiliki identitas sendiri. Desa bukan merupakan 

unsur pelaksana administratif kabupaten atau kecamatan.9 

Secara administratif desa berada di bawah Pemerintahan 

Kabupaten. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan 

daerah, desa merupakan desentralisasi dari sistem 

pemerintahan. Pemerintah desa dalam menjalankan 

pemerintahannya merupakan 

 

9 HAW. Widjaya, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang 
Asli, Bulat dan Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 164. 
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subsistem penyelenggaraan pemerintah daerah, yang 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna 

sesuai dengan perkembangan pemerintahan. Upaya untuk 

memperbaiki sistem pemerintahan desa terus diupayakan 

dengan penetapan berbagai peraturan perundangundangan, 

seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan 

Peraturan Daerah. Hal ini dapat diketahui dalam Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. 

 
B. Perkembangan pemerintahan desa di Indonesia 

Perkembangan pemerintahan desa di Indonesia sejak 

masa kolonial hingga saat ini dapat diuraikan secara singkat 

sebagai berikut: 

1. Pemerintahan Desa Pada Masa Kolonial 

Ketika masa pemerintahan kolonial atau biasa 

disebut dengan Pemerintahan Hindia Belanda, Desa 

atau Pemerintahan Desa 
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diatur dalam Pasal 118 jo. Pasal 121 I. S. yaitu Undang-

Undang Dasar Hindia Belanda. Dalam pasal ini 

dijelaskan bahwa penduduk negeri/ asli dibiarkan di 

bawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri 

(pimpinan). Kemudian pengaturan lebih lanjut tertuang 

dalam IGOB (Inlandsche Gemeente Ordonantie 

Buitengewesten) LN 1938 No. 490 yang berlaku sejak 

1 Januari 

1939 LN 1938 No. 681. Nama dan jenis dari 

persekutuan masyarakat asli ini adalah Persekutuan 

Bumi Putera. Persekutuan masyarakat asli di Jawa 

disebut Desa, di bekas Karesidenan Palembang disebut 

Marga, Nagari di Minangkabau sedangkan di bekas 

Karesidenan Bangka Belitung disebut Haminte. Di 

masa pemerintahan kolonial asal-usul desa 

diperhatikan dan diakui sedemikian rupa sehingga tidak 

mengenal adanya penyeragaman istilah beserta 

komponen-komponen yang meliputinya. Desa/Marga 

ini berasal dari serikat dusun baik    atas    dasar    

susunan   masyarakat 
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geologis maupun teritorial. Desa adalah masyarakat 

hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah. 

Pemerintah terdepan dalam rangka Pemerintahan 

Hindia Belanda dan merupakan Badan Hukum 

Indonesia (IGOB STB 1938 No. 490 jo 681). 

Sedangkan bentuk dan susunan pemerintahannya 

ditentukan berdasarkan hukum adat masing-masing 

daerah. Adapun dasar hukumnya adalah Indische 

Staasgeling dan IGOB Stb.1938 No. 490 Jo. 681. 

Tugas dan kewenangan, serta lingkup pemerintahan 

meliputi bidang perundangan, pelaksanaan, keadilan 

dan kepolisian. Dengan demikian Desa pada saat itu 

memiliki otoritas penuh dalam mengelola dan mengatur 

wilayahnya sendiri termasuk ketertiban dan keamanan 

berupa kepolisian. Di masing-masing wilayah tersebut 

memiliki pengaturan hak ulayat atau hak wilayah. 
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2. Pemerintahan Desa Awal Kemerdekaan 

Pada awal kemerdekaan Pemerintahan Desa diatur 

dalam UUD 1945, Pasal 18 pejelasan II yang berbunyi 

sebagai berikut: 

“Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang 

lebih 250 “Zelfbesturendelandschappen” dan 

“Volksgemeenschappen” seperti desa di Jawa dan Bali, 

negeri di Minangkabau, dusun dan marga  di  

Palembang   dan sebagainya. Daerah-daerah 

itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat 

dianggap sebagai daerah yang   bersifat istimewa. 

 Negara  Republik Indonesia menghormati 

 kedudukan   daerah- daerah istimewa 

tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai 

daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul 

daerah tersebut”. Pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam 

UndangUndang Nomor 19 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Desa Praja atau daerah otonom adat 

 yang  setingkat di seluruh Indonesia. 

Undangundang ini tidak sesuai dengan isi dan jiwa dari 

Pasal 18 penjelasan II dalam UUD 1945, karena dalam 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
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1965 ini mulai muncul keinginan untuk menyeragamkan 

istilah Desa. Tetapi dalam perkembangannnya peraturan ini 

tidak sempat dilaksanakan karena alasan tertentu pada 

waktu itu. 

 
3. Pemerintahan Desa Masa Orde Baru 

Pada masa Orde Baru, pengaturan tentang Desa diatur 

melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Undang-

Undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, 

susunan dan kedudukan Pemerintahan Desa. Undang- 

Undang ini mengatur Desa dari segi pemerintahannya, 

berbeda dengan Pemerintahan Marga disamping juga 

mengatur adat istiadat. Secara pardigmatik konsep otonomi 

desa dalam UU No 5 Tahun 1979 ini melalui konsep 

penyeragaman sebetulnya merupakan suatu konsep yang 

tidak tepat, karena secara teoritis otonomi desa merupakan 

otonomi asli, hal ini yang membedakan dengan konsep 

otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi yang 

merupakan pemberian sebagai konskeuensi  dari 
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ajaran desentralisasi. Desa adalah suatu wilayah yang 

ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi. 

Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri didalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. PenyeIenggara 

Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa yang terdiri dari 

Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Dalam 

penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari Pemerintah Desa 

dibantu oleh Perangkat Desa yang Sendiri dari Sekretariat 

Desa dan kepala Dusun. 

4.  Pemerintahan Desa Masa Reformasi (1999- sekarang) 

Atas dasar pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1979, adalah tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang 

Dasar 1945, dan perlunya mengakui serta menghormati hak 

asal usul yang bersifat istimewa, sehingga perlu 

diganti/dicabut. Penggantian UndangUndang ini dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

Tentang Pemerintahan Daerah, yang 
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mana didalamnya terdapat pengaturan tentang Desa.10 

Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah ini adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal 

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem 

Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. 

Walaupun demikian dengan kondisi aturan tentang 

pemerintahan desa digabung ke dalam Undang- undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, namun 

hadir suatu bentuk baru di dalam kehidupan politik di desa, 

yakni munculnya Badan Permusyawaratan Desayang 

berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta 

melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 
 

10 HAW Widjaya, Op, Cit, hal. 89 



20  

Di dalam Pasal 94 Undang Undang Nomor 22 Tahun 

1999 disebutkan bahwa di desa dibentuk pemerintah Desa 

dan Badan Perwakilan Desa, yang inerupakan Pemerintahan 

Desa. Dengan demikian penyelenggara pemerintahan di desa 

adalah Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. 

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangka Desa. 

Perangkat Desa terdiri dari unsur- unsur pelayanan seperti 

Sekretariat Desa atau Tata Usaha, unsur pelaksana teknis 

lapangan dan unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian 

Desa seperti Kepala Dusun. Sedangkan Badan 

Permusyawaratan Desa adalah suatu lembaga yang anggota-

anggotanya dipilih dari dan oleh penduduk Desa Warga 

Negara Republik Indonesia. Bentuk pemerintahan desa 

menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini adalah 

dimana Desa/Marga dapat dibentuk, dihapuskan, dan/atau 

digabung dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa 

masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan 

Dewan Perwakilan Daerah setempat. 
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Tugas kewenangan lingkup pemerintah meliputi: 

1. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal 

usul desa; 

2. kewenangan yang oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh 

Pemerintahan Daerah dan Pemerintah; dan 

3. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten. 

Menarik dari Undang-Undang 22 Tahun 1999 ini adalah 

bahwa Pemerintah Kabupaten dan atau pihak ketiga yang 

merencanakan pembangunan wilayah Desa menjadi 

pemukiman, industri dan jasa wajib mengikutsertakan 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desadalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. 

Desentralisasi fiskal yang dianut dalam Undang- Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang- Undang Nomor 25 

Tahun 1999 memang memandang desa dengan sebelah mata 

dan memberikan kekuasaan yang luar biasa kepada 

Kabupaten. Melalui penetapan sumber-sumber 
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keuangan Desa, pemerintah hendak menjadikan Desa 

tergantung kepada Kabupaten, selain juga memaksa 

masyarakat untuk membiayai urusan desa melalui swadaya 

dan gotong royong. Adapun yang menjadi pendapatan Desa 

menurut UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 adalah 

sebagai berikut : 

a. Pendapatan Asli Desa meliputi : 

1. hasil usaha desa; 

2. hasil kekayaan desa; 

3. hasil swadaya dan partisipasi; 

4. hasil gotong royong; 

5. lain pendapatan asli desa yang sah; 

6. bantuan dari Pemerintah Kabupaten; 

7. bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah; 

dan 

8. bagian dari dana perimbangan keuangan daerah 

Pusat dan daerah yang diterima pemerintah 

kabupaten. 

b. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; 

c. sumbangan dari pihak ketiga; dan 

d. pinjaman desa. 
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Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 adalah merupakan koreksi total atas kelemahan 

yang terdapat dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 

1999. Bersamaan dengan itu disusul dengan Undang-

Undang Nomor 33 tahun 2004, Tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilengkapi 

dengan sistem pemilihan langsung kepala daerah. 

Dalam UU No 32 Tahun 2004 ini, Pemerintah 

Desa adalah terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. 

Perangkat desa itu sendiri terdiri dari sekretaris desa dan 

perangkat desa lainnya. Sekretaris Desa sebagaimana 

dimaksud diatas ditempati dari pegawai negeri sipil yang 

memenuhi persyaratan. 

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah mencakup : 
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1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan 

hak asal usul desa; 

2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya 

kepada desa; 

3. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah 

Provinsi, dan/ atau pemerintah Kabupaten/Kota; dan 

4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan

 perundangundangan 

diserahkan kepada desa. 

Sebagaimana diutarakan pada bagian sejarah 

pemerintahan desa menurut konsep UU No 5 Tahun 

1979, bahwa sebagai akibat kekacauan paradigmatik 

antara konsep otonomi desa sebagai sesuatu yang bersifat 

asli, yang berbeda dengan konsep otonomi daerah pada 

tingkat Kabupaten/Kota, sehingga pasca berlakunya UU 

No 32 Tahun 2014, pengaturan tentang desa yang 

sebelumnya merupakan bagian terintegrasi dengan UU 

tentang Pemerintahan Daerah, baik dimasa UU No 22 

Tahun 1999 maupun 
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UU No 32 Tahun 2004, akhirnya legal police negara 

memisahkan antara normativitas UU tentang 

Pemerintahan Daerah dengan UU tentang Desa. 

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah membentuk 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

yang disusun dengan semangat penerapan amanat 

konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat 

sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur 

dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan 

Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan 

kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan 

hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-

undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi 

menggabungkan fungsiself-governing 

community dengan local self government, diharapkan 

kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini 

merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian 

rupa menjadi Desa dan Desa Adat. 
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Konteks Negara kesatuan Republik Indonesia apabila 

teritori negara dibagi dalam format Teritorial Division of Power 

maka akan terwujud dalam bentuk adanya satuan pemerintahan 

yang disebut dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Pemerintah Pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang menjalankan kekuasaan Eksekutif, yaitu terdiri 

atas Presiden dan para Mentrinya. Sedangkan Pemerintah 

Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom 

yang lain sebagai eksekutif daerah. Daerah otonom merupakan 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah 

yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluasluasnya. 

Menurut Montesquieu pemerintahan diartikan dalam arti 

luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas 

meliputi bidang 
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legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan 

dalam arti sempit menunjuk pada aparatur atau alat 

perlengkapan negara yang melaksanakan tugas dan kewenangan 

pemerintahan dalam arti sempit, yaitu yang diartikan sebagai 

tugas dan kewenangan negara di bidang eksekutif saja.11 

Dalam konsep otonomi daerah terdapat kepala daerah 

yang mejadi penggerak dijalankannya otonomi daerah tersebut, 

Otonomi daerah harus diterjemahkan oleh Kepala Daerah 

sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan 

sehingga serasi dan focus pada tuntutan kebutuhan masyarakat 

untuk mencapai tujuan.12 Hal ini harus digunakan secara arif 

oleh Kepala Daerah tanpa harus menimbulkan konflik antar 

pusat dan daerah. Relevansi teori pemerintahan daerah terhadap 

permasalahan yang diangkat adalah dalam menjalankan 

pemerintahan harus 

 

 

11 Sudono Syueb, 2008, Dinamika Hukum Pemerintahan 
Daerah, Laksbang Mediatama, Surabaya, hal.21 

12 J. Kaloh, 2009, Kepemimpinan Kepala Daerah, Sinar 
Grafika, Jakarta, hal.15 
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berpedoman dengan pemerintahan yang diatasnya, jadi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan pelimpahan 

dari kewenangan pemerintah daerah, sehingga pemerintahan 

desa tidak boleh bertentangan dengan pemerintah daerah. 

Desentralisasi adalah salah satu obyek studi ilmu 

kenegaraan yaitu menurut George Jellinek meletakkan 

desentralisasi dalam teori tentang 33 pemerintahan disamping 

teori bentuk negara, teori unsure-unsur negara, teori konstitusi, 

teori lembaga perwakilan, teori sendi-sendi pemerintahan, teori 

alat perlengkapan negara dan teori kerja sama antar negara13 

Otonomi Daerah merupakan implikasi dari kebijakan 

desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan melalui 

penyerahan sebagian kewenangan pemerintah kepada daerah, 

sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

 

13 Abu Daud Busroh, 2001, Ilmu Negara, PT Bumi Aksara, 
Jakarta, hal. 12-14 
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aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Implikasi dari adanya hubungan kewenangan adalah 

lahirnya hubungan keuangan serta hubungan pembinaan dan 

pengawasan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 

Daerah. 

Berbeda dengan otonomi daerah, otonomi desa 

merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan 

merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah 

berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa 

tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan 

berbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, 

memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan 

menuntut di muka pengadilan. Sebagai wujud demokrasi, di desa 

dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai 

Lembaga Legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta 

keputusan kepala desa. Pelaksanaan hak, wewenang dan 

kebebasan otonomi desa 
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menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, 

persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.14 

Desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua 

menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi 

daerah. Selanjutnya oleh daerah kemudian otonomi desa 

mendapat pembatasan-pembatasan tertentu. Meskipun 

demikian, desa di Indonesia masih berwenang menetapkan 

wilayah dengan batas-batasnya sendiri dan berwenang 

menetapkan tata pemerintahannya sendiri. 

Desa pada awalnya merupakan organisasi komunitas 

lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh 

sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk 

mengelola dirinya sendiri, yang kemudian inilah yang disebut 

self governing community. Sebutan desa sebagai suatu 

 

14 HAW. Widjaja, 2010, Otonomi Desa ,Merupakan Otonom 
Yang Asli, Bulat dan Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 165 
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masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. 

Status desa adalah satuan pemerintahan di bawah 

kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang 

statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja 

lurah di bawah camat yang tidak mempunyai hak mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan desa 

memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.15 Kepala Desa 

bertanggungjawab terhadap Bupati/Walikota, sehingga 

Kecamatan tidak membawahi Desa. 

 
C. Produk Hukum Di Desa 

Jenis peraturan di Desa berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 

Peraturan Di Desa sebagai berikut: 

1. Peraturan Desa, yaitu Peraturan Perundang- 

undanganyangditetapkan oleh Kepala Desa 

 

15 Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta, hal.69 
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setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan 

Desa ini berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan 

penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi. 

2. Peraturan Bersama Kepala Desa, yaitu Peraturan yang 

ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat 

mengatur. Peraturan BersamaKepala Desa ini berisi 

materi kerjasama desa. 

3. Peraturan Kepala Desa, yaitu Peraturan yang ditetapkan 

oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. Peraturan 

Kepala Desa ini berisi materi pelaksanaan peraturan 

desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut 

dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
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BAB II PERATURAN 

DESA 

 
A. Istilah dan Pengertian 

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan 

tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara 

umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau 

pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan 

dalam perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan 

dibuat untuk melindungi dan mengayomi hak-hak warga 

negara (Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011). Selain itu 

peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat 

penting bagi warga negara karena dapat menciptakan 

ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan 

bermasyarakat.16 

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 

7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa. 

 

 

16 Ibid, hal 115 
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“Peraturan Desa adalah peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah 

dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa”. 

Peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan 

kepala desa harus disusun secara benar sesuai kaidah-kaidah 

hukum, teknik penyusunan dan asas yang terkandung dalam 

materi muatannya.17 

Isi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan 

kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi, serta norma kesusilaan masyarakat. 

Peraturan desa dibentuk beradasarkan asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan. Peraturan desa harus 

dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik yang meliputi : 

1. Kejelasan tujuan; 

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 

 

17Ibid 
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3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 

4. Dapat dilaksanakan; 

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

6. Kejelasan rumusan; dan 

7. Keterbukaan. 

 

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 12 tahun 2011 menjelaskan bahwa materi 

Muatan Peraturan Perundang- undangan mengandung asas : 

a. Pengayoman; 

b. kemanusian; 

c. Kebangsaan; 

d. Kekeluargaan; 

e. Kenusantaraan; 

f. bhinneka tunggal ika; 

g. keadilan; 

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan 

pemerintahan; 

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 
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Peraturan desa sudah diatur dalam Undang- Undang 

tentang Pemerintahan Daerah yaitu Nomor 32 Tahun 2004, 

namun belum memberikan definisi atau batasan tentang apa 

yang dimaksud dengan peraturan desa. Rumusan tentang 

peraturan desa ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 10 

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat 

oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan 

kepala desa atau nama lainnya. Definisi ini juga yang digunakan 

oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang merupakan 

pengaturan lebih lanjut tentang Desa. Mengacu pada Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 7 tersebut pemerintah desa tidak 

dapat begitu saja membentuk sebuah peraturan desa untuk 

menjabarkan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, jika 

tidak ada perintah dari peraturan perundang-undangan atau 

pendelegasian karena urusan atau kewenangan asli yang 

diselenggarakan oleh desa sangat terbatas. 

Keterbatasan pemerintah desa tersebut dihapus dengan 

disahkannya UndangUndang No. 6 
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Tahun 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa 

memberikan keleluasaan yang lebih kepada pemerintah desa 

dalam menjalankan otonomi desa. Dalam konsideran undang-

undang tersebut disampaikan bahwa desa memiliki hak asal usul 

dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita 

kemerdekaan. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik 

Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk 

sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, 

maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan 

landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan 

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan 

sejahtera. 

Materi muatan yang secara khusus disebut di dalam 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 untuk ditetapkan dengan 

peraturan desa adalah pembentukan dusun atau dengan sebutan 

lain (Pasal 3), susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa 

(Pasal 12), APBDes (Pasal 61 dan 

73) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
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(Pasal 64), Pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 76), 

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Pasal 78), dan 

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Pasal 89). 

Proses penyusunan perundang-undangan meliputi 

berbagai tingkat penyelesaian, seperti tingkat persiapan, 

penetapan, pelaksanaan, penilaian dan pemaduan kembali 

produk yang sudah jadi. Seorang perancang peraturan 

perundangundangan diharuskan mempunyai pengetahuan yang 

memadai tentang keadaan sosial budaya, sosial ekonomi dan 

sosial politik masyarakat. Proses penetapan peraturan 

perundang-undangan memerlukan pengetahuan dan pemahaman 

yang baik tentang prosedur dan tata cara yang digariskan dalam 

sistem tata pemerintahan yang berlaku. Fenomena yang terjadi 

sekarang adalah banyak peraturan perundangan yang tidak 

sesuai dengan kondisi masyarakat. 

Sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang No. 6 Tahun 

2014, pembentukkan peraturan desa yang ideal berisi tentang 

perintah bahwa pedoman pembentukan dan mekanisme 

penyusunan 
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peraturan desa diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota. 

Dalam      Peraturan      Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum 

Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 1 

angka 10 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 

bersama BPD. 

Melihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa menjelaskan dalam pasal 14 Bab V bahwa 

penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas : 

a. Kepastian hukum; 

b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; 

c. Tertib kepentingan umum; 

d. Keterbukaan; 

e. Proporsionalitas; 

f. Profesionalitas; 

g. Akuntabilitas; 

h. Evisiensi dan efektivitas; 

i. Kearifan lokal; 
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j. Keberagaman; dan 

k. Partisipatif. 

 

B. Fungsi dan Kewenangan Pemerintahan 

Desa 

Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Desa, pemerintah desa mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. Maka apabila 

dilihat dari segi fungsinya pemerintahan desa memiliki 

fungsi sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan urusan rumah 

tangga; 

b. Melaksanakan pembangunan dan 

pembinaan kemasyarakatan; 

c. Melaksanakan perekonomian desa; 

d. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan 

swadaya gotong royong masyarakat; 

e. Melaksanakan pembinaan 

ketentraman dan ketertiban masyarakat 
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f. Melaksanakan musyawarah 

penyelesaian perselisihan.18 

 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 

tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pasal 

209, urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan desa. Kewenangan desa tersebut : 

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada 

berdasarkan hak asal-usul desa. 

b. Urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan kabupaten atau kota yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa. 

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, 

pemerintah provinsi, dan atau

 pemerintah kabupaten/kota. 

d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh 

peraturan perundang- undangan diserahkan 

kepada desa. 

 

18 Solehkan, Penyelenggaraan Pemerintah Desa,( Jakarta: 
Setara Pres, 2012). hal.63 
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C. Penyusunan Peraturan Desa 

 

Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Teknis Peraturan di Desa 

(1) Perencanaan penyusunan rancangan 

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa 

dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah 

Desa. 

(2)  Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan 

lembaga desa lainnya di desa dapat 

memberikan masukan kepada Pemerintah 

Desa dan atau BPD untuk rencana 

penyusunan rancangan Peraturan Desa. 

 

Serta dalam Bagian Kedua Penyusunan,Paragraf 1 

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa Pasal 6 

 

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa 

diprakarsai oleh Pemerintah Desa. 

(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah 

disusun, wajib dikonsultasikan kepada 

masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan 

kepada camat untuk mendapatkan masukan. 

(3) Rancangan Peraturan Desa yang 

dikonsultasikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diutamakan 
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kepada masyarakat atau kelompok 

masyarakat yang terkait langsung dengan 

substansi materi pengaturan. 

(4) Masukan dari masyarakat desa dan camat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

digunakan Pemerintah Desa untuk 

tindaklanjut proses penyusunan rancangan 

Peraturan Desa. 

(5) Rancangan Peraturan Desa yang telah 

dikonsultasikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala 

Desa kepada BPD untuk dibahas dan 

disepakati bersama. 

 

Pasal 7 

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD 

(1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan 

rancangan Peraturan Desa. 

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk 

rancangan Peraturan Desa tentang rencana 

pembangunan jangka menengah Desa, 

rancangan Peraturan Desa tentang rencana 

kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan 

Desa tentang APB Desa dan rancangan 

Peraturan Desa tentang laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APB Desa. 

(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 
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dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada 

pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai 

rancangan Peraturan Desa usulan BPD. 

 

Peraturan desa membutuhkan partisipasi masyarakat 

dalam pembentukkannya. Hal ini dimaksudkan agar hasil 

akhir dari peraturan desa yang disusun tersebut dapat 

memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan 

sesuai tujuan pembentukkannya. Partisipasi masyarakat dapat 

berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan 

substansi pengaturan peraturan desa. Karena kekuatan hukum 

dan efektivitas perundang-undangan akan terjadi jika 

memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan 

sosiologis. Tidak dipenuhinya kelima unsur tersebut akan 

berakibat tidak dapat berlakunya hukum dan 

perundangundangan secara efektif. Kebanyakan produk 

hukum yang ada saat ini hanya berlaku secara yuridis, tetapi 

tidak berlaku secara filosofis dan sosiologis. Peraturan desa 

dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

dasar tersebut di 
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atas. Pejabat yang berwenang membatalkan peraturan desa 

adalah bupati. Peraturan desa hendaknya dibuat dengan 

mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. 

Oleh karena itu, proses penyusunan peraturan desa hendaknya 

memperhatikan aspirasi sekaligus melibatkan masyarakat 

desa setempat. 

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa dua struktur 

penting yang menentukan pembangunan dan perkembangan 

desanya yaitu kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 

Tahun 2005 tentang Desa, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan 

Hak Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat 

tersebut desa dapat membuat peraturan desa sesuai dengan 

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan daerah. Peraturan desa adalah bentuk regulasi 

yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten 

membuat peraturan daerah. Peraturan desa ditetapkan oleh 
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kepala desa bersama bersama BPD. Peraturan desa dibentuk 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi 

sosial budaya masyarakat desa setempat.19 

Dalam penyusunan peraturan desa, rancangan 

peraturan desa dapat diprakarsai oleh pemerintah desa dan 

dapat berasal dari usul inisiatif BPD. Jika berasal dari 

pemerintah desa maka kepala desa yang menyiapkan 

rancangan PerDes tersebut sedangkan jika berasal dari BPD 

maka BPD-lah yang menyiapkan rancangan PerDes tersebut. 

Terhadap rancangan PerDes baik dari pemerintah desa 

maupun dari BPD, masyarakat berhak memberikan masukan 

baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya rancangan 

peraturan desa dibahas secara bersama oleh pemerintah desa 

dan BPD. Rancangan peraturan desa yang berasal dari 

pemerintah desa dapat ditarik kembali sebelum 

 
 

19 Opcit, Hanif Nurcholis, hal.113. 
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dibahas bersama BPD. 

Untuk rancangan peraturan desa tentang anggaran 

pendapatan dan belanja desa, pungutan, dan penataan ruang 

yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum 

ditetapkan oleh kepala desa paling lama 3(tiga) hari 

disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota untuk 

dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh bupati/walikota 

kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak 

rancangan peraturan desa tersebut diterima. Apabila 

bupati/walikota belum memberikan hasil evaluasi rancangan 

anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut kepala desa 

dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang anggaran 

pendapatan dan belanja desa menjadi peraturan desa. Evaluasi 

rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan 

belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat 

didelegasikan kepada camat. 

Rancangan peraturan desa yang telah disetujui 

bersama oleh kepala desa dan BPD disampaikan oleh 

pimpinan BPD kepada kepala 
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desa untuk ditetapkan bmenjadi peraturan desa. 

Penyampaian   rancangan  peraturan   desa 

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak tanggal persetujuan bersama dengan tujuan 

peraturan desa yang ditetapkan  secara  musyawarah

 mufakat   dan harus  mencerminkan

 kebutuhan  masyarakat desa yang   bersangkutan

 serta  tidak  boleh bertentangan  dengan  

 kepentingan umum, peraturan daerah dan 

 peraturan  perundang- undangan lainnya sesuai 

yang tertulis dalam pasal 114 Peraturan Daerah Kabupan 

Bekasi nomor 2 tahun 2008 tentang pemerintahan desa. 

Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada 

bupati/wali kota melalui camat sebagai bahan pembinaan dan 

pengawasan paling lambat 15 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

Peraturan desa dan peraturan pelaksanaannya wajib 

disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa 

sesuai yang diatur dalam pasal 109 ayat 1 Peraturan Daerah 

Kabupaten Bekasi Nomor 2 tahun 2008 tentang Pemerintahan 

Daerah bahwa Peraturan Desa yang telah 
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ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

108 ayat (1), paling lambat 15(lima belas) hari disampaikan 

kepada Bupati melalui Camat. 
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BAB III 

BADAN USAHA MILIK DESA 

 
A. Istilah dan Pengertian 

Badan Usaha Milik Desa (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 aset, 

jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya 

kesejahteraan masyarakat desa.20 

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam 

usaha peningkatkan ekonomi Desa berdasarkan kebutuhan 

dan potensi Desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan 

suatu lembaga/badan usaha milik desa yang berbadan hukum 

dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Desa, dikelola secara 

ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal 

seluruhnya atau 

 
 

20 Kementeriaan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Desa: Spirit 
Usaha Kolektif Desa, 2015, hal. 11. 
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sebagian besar merupakan kekayaan desa yang 

dipisahkan.21 

Dari UU Desa dapat disimpulkan bahwa BUMDes 

saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam 

pengembangan potensi Desa khususnya dalam mengelola 

keuangan Desa yang ada di wilayahnya. 

Keberadaan Permendesa yang mengatur tentang 

BUMDes diharapkan dapat memperkuat eksistensi 

BUMDesa sebagai penopang perekomian masyarakat Desa 

umumnya dan sumber daya Desa pada khususnya agar dapat 

dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi 

kesejahteraan masyarakat Desa. 

 
B. landasan Hukum BUMDesa 

 

BUMDes menurut Undang-undang nomor 

32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan   Daerah 
 

 
 

21 Amelia Sri Kesuma Dewi, “Peranan Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan 
Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”. Journal 
Of Ruml and Development, Vol. 5 No. 1, 2014, hal.1 
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didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan 

Asli Desa (PADesa). 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. 

 

C. Tujuan BUMDes 

Pendirian BUMDesa bertujuan: 

a. meningkatkan perekonomian Desa; 

 

 

UU Nomor 32 

Tahun 2004 

tentang 

Pemerintaha

n Daerah 

 PP 72 Tahun 2010 Tentang Desa 

 Permendagri 39/2010 Tentang 

BUMDes 

 Perda Kab/Kota tentang tata cara 

Pembentukan dan pengelolaan 

BUMDes 

Undang-

undang Nomor 

6 Tahun 2014 

tentang Desa 

 PP No.47/2015 tentang Perubahan atas PP 

No.43/2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan uu No.6/2014 tentang Desa. 

 Permendesa No.4/2015 tentang 

Pendirian,pengurusan dan pengelolaan 

dan pembubaran BUMDes. 

 Permendesa No.5/2015 tentang 

penetapan Prioritas Penggunaan Dana 

Desa Th 2015. 

 Perdes tentang Pendirian BUMDesa 
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b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk 

kesejahteraan Desa; 

c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan 

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. 

Berikut data mengenai jumlah Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) di Indonesia: 
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Sumber : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi (Mendes PDTT) 

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menanjak 

tajam dari 1.022 unit pada Tahun 2014 lalu menjadi 50.199 unit 

pada 2019. Jumlah Bumdes terus meningkat setiap tahunnya. 

BumDes dapat dijadikan penguatan terhadap lembaga-

lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang dapat dilakukan 

antara lain: 

1. Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu 

memberikan nilai tambahan dalam pengelolaan aset 

ekonomi desa, 

Jumlah Bumdes di Indonesia, 
2015- 
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2. Mengintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan 

sehingga memiliki posisi nilai tawar dalam jaringan 

pasar, 

3. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha 

ekonomi yang dikembangkan, 

4. Menguatkan kelembagaan ekonomi desa. 

 

Bumdes merupakan instrument 

pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis 

potensi.Pendayaan potensi ini terutama bertujuan untuk 

peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui 

pengembangan usaha ekonomi mereka.Disamping itu, 

keberadaan BumDes juga memberikan sumbangan bagi 

peeningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan 

desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan 

kesejahteraan rakyat secara optimal. 

Desa dapat mendirikan BUMDes sebagaimana dengan 

mempertimbangkan: 

a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; 

b. Potensi usaha ekonomi Desa; 
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c. Sumberdaya alam di Desa; 

d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola 

BUMDesa; dan 

e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk 

pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk 

dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa. 

 
BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi: 

a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk 

berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha 

dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM 

Desa, sesuai dengan peraturan 

perundangundangan tentang Perseroan Terbatas; dan 

b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa 

sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. 

22 

 

22 Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan 
transmigrasi republik indonesia Peraturan menteri desa, 
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia 
No. 4 Th 2015 Tentang 
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Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus 

disertai dengan uapaya penguatan kapasitas dan dukungan oleh 

kebijakan pemerintah. 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.Pembangunan landasan bagi pendirian Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah pemertintah. 

Keterlibatan pemerintah Desa sebagai penyerta modal 

terbesar Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau sebagai 

pendiri bersama masyarakat, 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 Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai badan hukum 

 

Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan 
usaha milik desa, Pasal 8 
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yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta 

sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat Desa. 

Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi 

Pemerintahan Desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 

Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran 

Badan Usaha Milik Desa. 

(1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM 

Desa terdiri dari: 

a. Penasihat; 

b. Pelaksana Operasional; dan 

c. Pengawas. 

(2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

menggunakan penyebutan nama setempat yang 

dilandasi semangat kekeluargaan dan 

kegotongroyongan. 

 

Pasal 17 

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. 

(2) Modal BUM Desa terdiri atas: 

a. penyertaan modal Desa; dan 

b. penyertaan modal masyarakat Desa. 
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Susunan kepengurusan organisasi pengelola 

BUM Desa ada 3 (tiga) sebagai terdiri dari: 

1. Penasihat Kewajiban Penasihat adalah: 

a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional 

dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; 

b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah 

yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM 

Desa; dan 

c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan 

BUM Desa. Wewenang Penasihat adalah: 

a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional 

mengenai persoalan yang menyangkut 

pengelolaan usaha Desa; dan 

b. melindungi usaha Desa terhadap hal- hal yang 

dapat menurunkan kinerja BUM Desa. 

2. Pelaksana Operasional Pelaksana Operasional 

mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa 

sesuai dengan Anggaran Dasar dan 
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Anggaran Rumah Tangga. 

Kewajiban Pelaksana Operasional adalah: 

a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa 

agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan 

ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat 

Desa; 

b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi 

Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; 

dan 

c. melakukan kerjasama dengan lembaga- lembaga 

perekonomian Desa lainnya. 

Wewenang Pelaksana Operasional adalah: 

a. membuat laporan keuangan seluruh unit- unit usaha 

BUM Desa setiap bulan; 

b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit 

usaha BUM Desa setiap bulan; 

c. memberikan laporan perkembangan unit- unit usaha 

BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui 

Musyawarah Desa sekurang- kurangnya 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun. 

Dalam melaksanakan kewajibannya, Pelaksana 

Operasional dapat menunjuk Anggota 
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Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya 

dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan 

fungsi operasional bidang usaha 

Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan 

sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian 

tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran 

dan aspek pembagian kerja lainnya. Persyaratan menjadi 

Pelaksana Operasional meliputi: 

a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha; 

b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun; 

c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian 

terhadap usaha ekonomi Desa; dan 

d. pendidikan minimal setingkat 

SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat. 

Pelaksana Operasional dapat diberhentikan 

dengan alasan: 

a. Meninggal dunia; 
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b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur 

dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga BUM Desa; 

c. Mengundurkan diri; 

d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik 

sehingga menghambat perkembangan kinerja 

BUM Desa; atau 

e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan 

sebagai tersangka. 

 
3. Pengawas Pengawas mewakili kepentingan 

masyarakat. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri 

dari: 

a. Ketua; 

b. Wakil Ketua merangkap anggota; 

c. Sekretaris merangkap anggota; 

d. Anggota. 

Pengawas mempunyai kewajiban 

menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas 

kinerja BUM Desa sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun 

sekali. 

Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum 

Pengawas untuk: 
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a. pemilihan dan pengangkatan pengurus; 

b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan 

usaha dari BUM Desa; dan 

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap 

kinerja Pelaksana Operasional. Masa bakti 

Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Penamaan 

susunan 

 

 
kepengurusan organisasi BUM Desa dapat 

menggunakan penyebutan nama setempat yang 

dilandasi semangat kekeluargaan dan 

kegotongroyongan. 
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D. Tahapan pendirian BUM Desa 

Tahapan pendirian BUM Desa dapat 

dirinci sebagai berikut : 

Tahap I (Pra Musyawarah Desa) 
 

 Melakukan sosialisasi dan penjajakan kepada warga desa 

peluang pendirian BUM Desa 

 Melakukan pemetaan aset dan kebutuhan warga 
 

 Menyusun draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga BUM Desa 

 Menentukan kriteria pengurus organisasi pengelola BUM 

Desa 

Tahap II (Musyawarah Desa) 
 

 Menyampaikan hasil pemetaan dan potensi jenis usaha 

 Menyepakati pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi 

ekonomi, potensi jenis usaha dan sosial budaya masyarakat; 

 Membahas Draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga 
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 Memilih kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa 

 Sumber Permodalan BUM Desa 
 

 Membentuk Panitia Ad-Hock perumusan Peraturan Desa 

tentang pembentukan BUM Desa 

Tahap III (Pasca Musyawara Desa) 
 

 Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan 

Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang mengacu pada UU 

Desa, Peraturan Pelaksananaan dan Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

 Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan 

Pendirian Badan Usaha Milik Desa 

 Penetapan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian 

Badan Usaha Milik Desa. 

Dalam Pasal 89 UU No. 14 Tahun 2014 tentang Desa, Hasil 

usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk: 
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a. pengembangan usaha; dan 

b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, 

dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui 

hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang 

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa. 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong 

perkembangan BUM Desa dengan: 

a. memberikan hibah dan/atau akses 

permodalan; 

b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke 

pasar; dan 

c. memprioritaskan BUM Desa dalam 

pengelolaan sumber daya alam di Desa. 

 

Berdasarkan musyawarahkan desa dapat mengadakan 

kerjasama dengan pihak ketiga Untuk meningkatkan Kemajuan 

BUMDes. 
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Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa 

yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Peran pemerintah Desa 

dalam mengelola BUMDes yaitu mendirikan, berpartisipasi 

dalam mengendalikan program kerja yang diselenggarakan 

BUMDes. Keterlibatan perangkat Desa dalam pengelolaan 

BUMDes adanya pengawasan, pengontrolan dan evaluasi dari 

program BUMDes. Perangkat Desa menjalankan tugas, fungsi, 

wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus dan 

menjalankan kehendak masyarakat terutama dalam 

mengembangkan BUMDes. 

 

Dengan adanya Peraturan desa merupakan sarana

 diselenggarakannya  pemerintahan   desa, 

sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan di desa 

berimplikasi terhadap demokratisasi di desa. Pembentukan

 peraturan  desa mengenai 

BUMDesa  merupakan  hal  yang  penting  untuk 

menunjang pelaksanaan BUMDesa itu sendiri 

sehingga  tercipta kemajuan  perekonomian   desa 

untuk kesejahteraan masyarakat. 
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