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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Gerakan membangun Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut 

BUMDesa, atau nama lain, sebenarnya bukan suatu hal yang baru meskipun 

nomenklatur itu baru diperkenalkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun 

terakhir. Menurut Eko (2014: dalam Kamaroesid:2016:1) dari dulu kita telah 

mengenal institusi sosial dan institusi keuangan mikro yang dibentuk 

pemerintah dan juga hadirnya berbagai dana bergulir yang dikelola oleh 

kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk oleh proyek-proyek sektoral 

kementerian seperti UPK dan Simpan Pinjam untuk perempuan (SPP) dalam 

PNPM Mandiri Pedesaan. Semua itu merupakan Lembaga Keuangan Mikro 

(LKM) yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat desa.  

Sebenarnya jauh sebelum terbentuknya Kementrian Desa, 

Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi, pemerintah telah 

mengamanatkan BUMDesa dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 yang berbunyi “Desa dapat memilki badan usaha sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan”. Kemudian pemerintah mengamanatkan lagi 

dalam pasal 213 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi: (1) 

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan 

dan potensi desa. (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (3) Badan Usaha 
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Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Peraturan ini membuka 

peluang bagi Desa untuk menggali dan mengembangkan potensinya. 

Pendirian BUMDesa dimaksud sebagai upaya menampung seluruh 

kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang di kelola oleh Desa. 

Salah satu upaya yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah adanya ketentuan mengenai 

pemberdayaan kemampuan Desa dalam mengelola potensi yang dimiliknya. 

BUMDesa diciptakan guna meningkatkan pemerataan pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi Desa. Pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dalam Pasal 78 menyatakan 

bahwa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan Desa, Pemerintah 

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa selayaknya dibentuk sesuai 

potensi masyarakat Desa. Kemudian  dalam pasal 78 Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2005 menjelaskan yang dimaksud dengan kebutuhan  dan 

potensi Desa adalah: 

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; 

2. Tersedia sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal 

terutama kekayaan Desa dan terdapat permintaan pasar; 

3. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengolah badan usaha 

sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; 

4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi. 

Badan Usaha Milik Desa berdiri bertujuan untuk: 
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a. Meningkatkan perekonomian Desa 

b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa 

c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi 

Desa 

d. Mengembangkan rencana kerjasama 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. 

Pembangunan Desa memasuki fase baru, pemerintahan Joko 

Widodo memprioritaskan pembangunan Desa ke dalam salah satu program 

kerja pemerintah, seperti tercermin dalam Nawa Cita Ketiga, yaitu 

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan 

Desa dalam kerangka negara kesatuan, pemerintah berkomitmen menjadikan 

Desa lebih mandiri. Dalam perkembangannya, pada tanggal 18 Desember 

2013, pengaturan tentang Desa diatur sendiri dalam sebuah Undang-Undang 

yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang 

ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan 

mengatur lebih rinci mengenai BUMDesa sesuai dengan amanat peraturan 
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perundang-undangan tersebut, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik 

Desa guna mewadahi aktivitas perekonomian masyarakat. Dalam pasal 1 ayat 

7 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 

dipisahkan guna mengolah aset, jasa pelayanan, usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Hal ini akan mendorong pemerintah 

Desa untuk otonom dalam pengelolaan pemerintahannya maupun sumber 

daya ekonominya. Komitmen tersebut salah satunya ditunjukkan pemerintah 

dengan mengucurkan dana Desa yang jumlahnya terus meningkat dari tahun 

ke tahun. Pada 2015, jumlah dana Desa yang dikucurkan Rp.20,8 triliun, 

menjadi Rp.46,96 triliun pada 2016, dan Rp.60 triliun pada 2017 (dilansir 

Tempo.co).  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi sebuah tantangan 

bagi Desa bagaimana memberikan kesempatan kepada pemerintah Desa 

untuk mengolah sumber daya alam di wilayah yurisdiksinya. Sumber daya 

alam di Desa berfungsi sebagai sumber daya ekonomi di Desa. 

Kabupaten Kampar sebagai salah satu daerah otonom memiliki 

potensi daerah yang cukup besar untuk terus dikembangkan. Kabupaten 

Kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan luas lebih 

kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000’40” 

Lintang Utara sampai 00027’00” Lintang selatan dan 100028’30”-

101014’30” Bujur Timur. Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dan 
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250 Desa/Kelurahan. Melihat potensi yang ada di Kabupaten Kampar 

Pemerintah Kabupaten Kampar mengambil alternatif dengan cara 

meningkatkan program peningkatan perekonoiman masyarakat dan kemudian 

juga harus di dukung dengan peningkatan sumber daya manusianya. Salah 

satunya yakni melalui fasilitasi pembentukan BUMDesa. Pemerintah Kampar 

telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang 

Badan Usaha Milik Desa. Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 

pada Ketentuan Umum angka 12, mendefinisikan Badan Usaha Milik Desa 

adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Desa. 

Desa Kampung Panjang merupakan salah satu Desa yang terletak 

di Kecamatan Kampar Utara.  Desa Kampung Panjang merupakan pemekaran 

dari Kenegerian Airtiris yang berdiri pada bulan November 1977. 

Berdasarkan keputusan Kepala Desa Kampung Panjang Nomor 07 Tahun 

2016 Pemerintah Kampung Panjang mendirikan Badan Usaha Milik Desa 

yang diberi nama “Purnama Kampar”.  

BUMDesa Kampung Panjang selaras dengan visi misi yang 

diusungkan pemerintah Desa yang menjadikan Desa Kampung Panjang 

mandiri, baik keuangan, mandiri perekonomian, mandiri tata kelola keuangan 

Desa. Selain itu Camat Kampar Utara Fajri Hasbi menyebutkan bahwa 

BUMDesa merupakan pembangunan yang bersifat pemberdayaan yang 

diyakini mampu mendongkrak perekonomian masyarakat.   

Desa Kampung Panjang memiliki banyak potensi di bidang sumber 

daya alam, sumber daya  manusia, sumber daya sosial dan sumber daya 
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ekonomi. Dari berbagai potensi tersebut yang dapat dilakukan pengembangan 

oleh BUMDesa dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 
Potensi Desa Kampung Panjang 

No Bidang Potensi 

1. 
Sumber Daya Alam  Lahan kosong, Sungai, Sawah dan 

Perkebunan  

2. 
Sumber Daya Manusia Tenaga, Kader pertanian, Kader 

kesehatan dan tersedianya SDM yang 
memadai 

3. 
Sumber Daya Sosial  Lembaga yang ada dimasyarakat yaitu 

gapoktan, Lembaga pemberdayaan 
Masyarakat, Posyandu, Karang Taruna 

4. Sumber Daya Ekonomi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam 
(UED-SP), lahan-lahan yang kosong 
untuk usaha pertanian, perkebunan, 
peternakan, perikanan, Kelompok Tani 

Sumber: Kantor Desa Kampung Panjang, Tahun 2016 

Berdasarkan data diatas maka terlihat banyaknya potensi yang 

dimiliki oleh Desa Kampung Panjang. BUMDesa Purnama Kampar Desa 

Kampung Panjang membuka dua unit usaha, seperti pada gambar dibawah 

ini: 
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GAMBAR 1.1 
Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)  Purnama 

Kampar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Sumber: Dokumentasi Kantor BUMDesa Kampar, Tahun 2016 

  
Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa dengan banyaknya 

potensi yang dimiliki oleh Desa Kampung Panjang namun unit usaha yang 

dijalankan oleh BUMDesa Purnama Kampar berupa UED-SP (usaha ekonomi 

desa simpan pinjam) dan Waserda (warung serba ada). 

Berikut perkembangan UED-SP yang merupakah usaha yang 

dialankan oleh BUMDesa.  

 

 

 

Kegiatan/ Produk BUMDesa Purnama Kampar 

A. UED-SP 

Menjalankan kegiatannya bergerak dalam permodalan usaha ekonomi 
produktif  dengan memberikan pinjaman modal (kredit mikro) yang jasa 
pinjamannya lebih ringan dibandingkan dengan pihak lain atau bank 
konvensional lainnya, sehingga masyrakat yang mempunyai usaha 
ekonomi produktif dapat merasa lebih terbantu dalam hal permodalan 
untuk menjalankan usahanya tanpa terbebani oleh angsuran yang tinggi. 

Adapun bidang ekonomi produktif yang menjadi sasaran dan bisa 
memanfaatkan pinjaman adalah mereka yang bergerak dalam bidang 
perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri 
kecil dan jasa . 

B. Unit Waserda 

Bergerak dalam bidang pengelolaan Waserda Desa agar lebih maju, 
berkembang dan terarah sesuai dengan keinginan, serta menciptakan 
usaha yang berpotensi di Desa khsunya Desa Kampung Panjang Airtiris. 
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Tabel 1.2  
Tabel Perkembangan UED-SP 

No  Tahun Jumlah  Saldo (Rp) 
1. 2013 500.000.000 
2. 2014 204.767.572 
3. 2015  73.069.516 

       Sumber: Kantor BUMDesa, Tahun 2017 

Data diatas memperlihatkan perkembangan UED-SP dari tiga 

tahun pertama dimana setiap pada tahun mengalami kemunduran dan pada 

tahun mengalami penurunan yang sangat drastis.  

Hal ini membuktikan bahwa keberadaan BUMDesa Purnama 

Kampar belum mampu mengola potensi yang ada di Desa Kampung Panjang, 

hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan: 

1. BUMDesa Purnama Kampar telah membuat perencanaan dalam 

pengelolaan potensi Desa namun belum teralisasikan (berdasarkan 

hasil observasi) .  

2. Berdasarakan hasil wawancara dengan Ka. UED-SP bahaw UED-SP 

sudah tidak berjalan lagi, hal ini disebabkan oleh pengurus yang 

kehilangan data pengguna dana BUMDesa yang diakibatkan oleh 

banjir yang melanda Kampar.  

3. Berdasarkan hasil obsevasi penulis bahwa banyaknya potensi di bidang 

sumber daya alam di Desa Kampung Panjang yang belum kelola 

secara maksimal.  

Berdasarkan permasalah diatas maka penulis tertarik untuk 

membuat dan menyusun penelitian dengan judul “Pengelolaan Potensi 

Desa oleh Badan Usaha Mlik Desa (BUMDesa) Purnama Kampar di 
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Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 

Kampar”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengelolaan potensi Desa oleh Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDesa) Purnama Kampar di Desa Kampung Panjang Kecamatan 

Utara Kabupaten Kampar? 

2. Apa hambatan dalam pengelolaan potensi Desa oleh Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDesa) Purnama Kampar di Desa Kampung Panjang 

Kecamatan Utara Kabupaten Kampar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengelolaan potensi Desa oleh Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDesa) Purnama Kampar di Desa Kampung Panjang 

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. 

2. Untuk menganalisis hambatan dalam pengelolaan potensi Desa oleh 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Purnama Kampar di Desa 

Kampung Panjang Kecamatan Utara Kabupaten Kampar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu administrasi negara 
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khususnya dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk mengetahui 

bagaimana pengelolaan potensi Desa yang dapat dilakukan oleh Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDesa). 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi pihak pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 

khususnya BUMDesa Purnama Kampar dalam pengelolaan potensi Desa. 

Dan bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan 

menambah pengetahuan mengenai pengelolaan potensi yang dilakukan 

oleh Badan Usaha Milik Desa untuk mengadakan penelitian serupa. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Pada BAB ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Pada BAB ini menjelakan mengenai berbagai teori-teori 

difinisi, serta konsep mengenai masalah penelitian 

Pengelolaan Potensi Desa oleh Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDesa) Purnama Kampar  di Desa Kampung Panjang 

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.  

BAB III:  METODE PENELITIAN 
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Pada BAB ini menguraikan tentang lokasi dan waktu 

penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, 

Informan Penelitian serta Metode Analisis. 

 BAB IV:  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Pada BAB ini menjelaskan Ruang Lingkup Lokasi 

Penelitian, Badan Usaha Milik Desa Purnama Kampar dan 

Struktur Organisasi. 

BAB V:   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti, menguraikan, menganalisis dan 

mengevaluasi hasil penelitian. 

 BAB VI:  PENUTUP 

BAB ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian 

serta saran-saran yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


