
BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU

NOMOR 8 TAHUN 2O1B

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang .a-

Mengingat : 1.

2.

h.

BUPATI BURU,

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa

dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi

berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa,

Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik
Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang Desa, Peraturan Daerah

Kabupaten Buru Nomor 33 Tahun 2OAT tentang badan

Usaha Milik Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga,

perlu disesuaikan dan disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha

Milik Desa.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun L945;

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Ma1uku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Tahun L999 Nomor L74, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah

c.



diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46
Tahun 1999 tentang pembentukan provinsi Maiuku
Utara tsabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun ZAO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia ?ahun 2AA4 FJornor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aajg);

4. Undang=Undang Nomor lZ Tahun zA11 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtL
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a \

5. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2Al4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZAl4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negaea Repubtik

Indonesia Nomor 5a95 );
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSST);

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679j;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun ZOL4 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2A14 tentang Desa {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Al4 Nomor l2S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSS9)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan



Pemerintah Nomor 4T Tahun 2ols tentang perubahan

Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun zor4
tentang Peraturan peraksanaan undang-undang
Nomor 6 Tahun zar4 tentang Desa {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 201s Nomor157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor STITI;

B. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 201s
tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan
Pembubaran Badan usaha Milik Desa {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 2g61.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

Dan

BUPATI BURU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN

MILIK DESA

DAERAH TENTANG BADAN USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa] 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang selar4'utnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Ralqrat Daerah Kabupaten Buru;
5. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
6. Kecamatan adalah wilayah keq'a Camat sebagai perangkat Daerah;
7. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah;



8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul danlatau hak tradisional yang diakui dan dihorrnati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Ind,onesia;
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Desa;

Kepa1a Desa adalah pe.]'abat pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
desanya dan melaksanakan tugas dan Pemerintah dan pemerintah

Daerah;

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BpD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilam wilayah
dan ditetapkan secara demokrasi;

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BpD;
Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli
desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik
desa, diberi atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja
desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang - undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
BPD.

Badan usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah
badan usaha yang seluruh atau seba#an 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.

9.

10.

11.

t2.

13.

L4,

16.

17.

18.



BAB II

PENDIRIAN BUM Desa

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh
kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh
Desa danlatau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Tujuan pendirian BUM Desa adalah :

a. meningkatkanperekonomianDesa;

b' mengoptimalkan aset Desa agar bermanf,aat untuk kesejahteraan Desa;
c' meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi

Desa;

d' mengembangkan rertcana kerja sarna usaha antar desa dan/atau
denganpihak ketiga;

e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung
kebutuhanlayanan umum \Marga;

f. membuka lapangan keq'a;

g' meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan
pelayananumum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan

h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

{1} Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang
Pendirian BUM Desa.

(21 Desa dalam mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mernpertimbangkan :

a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;

b. potensi usaha ekonomi Desa;

c. sumber daya alam di Desa;

d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan

dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian
dari usaha BUM Desa.



Pasal S

{1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud daram pasal
melalui Musyawarah Desa.

4 disepakati

(21 Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a' Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial
budaya masyarakat;

b. Organisasi pengeiola BUM Desa;
c. Modal usaha BUM Desa; dan
d' Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

{3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BpD untuk rnenetapkan
Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.

Pasal 6

(1) Dalam rangka keq'a sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa
dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa
atau lebih.

t2l Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1
disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan
Kerjasama Antar Desa yang terdiri dari :

a. Pemerintah Desa;

b. Anggota BpD;

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;

d. Lembaga Desa lainnya; dan
e' Tokoh masyarakat; dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur

perempuan (keadilan gender).

{3} Ketentuan rnengenai Musyarvarah Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa
bersama.

(41 BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Desa masing-masing.
(5) Berdasarkan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (41

ditetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM
Desabersama.



BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 7

{1) BUM Desa dapat berbentuk :

a. perusahaan Desa; atau
b. perusahaan perseroan.

{2) Pembentukan BUM Desa ditetapkan dengan peraturan Desa tentang
Pembentukan BUM Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (z] paring sedikit
memuat :

a. Pembentukan;

b. Bentuk BUM Desa;

c. Penyertaan Modal;

d. Jenis usaha;

e. Susunan pengurus;

f. Pembagian Hasil Usaha; dan
g. Mekanisme pembubaran BUM Desa.

Pasal 8

(U Perusahaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal z ayat{l} huruf a
adalah BUM Desa yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu desa dan
tidak terbagi atas saham.

tzl Dalam hal Perusahaan Desa akan dimiliki oleh lebih dari satu pihak,
Perusahaan Desa tersebut harus diubah menjadi perusahaan perseroan.

(3) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat {2} ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

t4l Perusahaan Desa dapat membentuk unit usaha atau anak
perusahaandanf atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Pasal 9

{1) Perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal T ayat {I)
huruf b adalah BUM Desa yang modalnya terbagi atas saham-saham
antara desa dengan pihak lain.



(21 Pembentukan perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur perseroan.

(1)

Bagian Kedua

Kedudukan dan Wilayah Keq.a BUM Des

pasal 1O

BUM Des berkedudukan dan mempunyai w,ayah usaha di
bersangkutan.

Dalam hal dilakukan pengembanga"n usaha, BUM Desa dapat
perwakilan di luar wilayah Desa.

(2)

Desa yang

membuka

Bagran Ketiga

Organisasi pengelola BUM Desa

Pasal 11

(1) organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan
Desa.

Bentuk organisasi pengelola BUM Desa yang
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang _

perseroarl terbatas.

Pasal 12

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
a. Penasihat;

b. Pelaksana Operasional; dan
c. Pengawas.

Kepengurusan organisasi pengerola BUM Desa dan hak-hak pengerora
BUMDesa diatur daram Anggaran Dasar dan Anggarar Rumah rangga
BUMDesa.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa diatur daram
Peraturan Lurah Desa.

pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dijabat secara
melekat (ex offia)oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
Penasihat sebagaimarra dimaksud pada ayat (I) berkewqiiban :

t2)

(1)

{2t

(3)

berupa perseroan

undangan tentang

(1)

tzt



a' memberikan nasihat kepada peraksana operasional daram
melaksanakan pengelolaan BUM Desa; dan

b' memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap
penting bagi pengelolaan BUh{ Desa.

(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berwenang ;a. meminta penjelasan dari Direksi mengenai persoaran
rnenyangkut pengelolaan usaha Desa; dan

b' melindungi usaha Desa terhadap hal - ha, yang dapat menurunkan
kineq'a BUM Desa.

Pasal 14

{1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai

yang

huruf b
dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(21 Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada

berkewajiban:
ayat (1)

a' melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga
yang melayani kebutuhan ekonomi danlatau 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
Desalainnya.

(3) Pelaksana operasionar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

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 raporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa
kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang
kurangnya 2(dua) kali dalam 1 {satu} tahun.

Pasal 15

{1) Dalam melaksanakan kewqiiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 14
ayat {2}, Pelaksana operasional dapat menugaskan Anggota pengurus
sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus
pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.



t2) Pelaksana operasional dapat dibantu kar;rawan sesuai dengan kebutuhan
dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan
tanggungiawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 16

(u Persyaratan menjadi pelaksara operasionar meliputi :

a' masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
b. berdomisili dan menetap di Desa paiing kurang 2 {dua} tahun;
c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha

ekonomi Desa;

d' pendidikan minimaf setingkat SMU/ Madrasah Allyah/ sMK atau
ssedera-iat.

t2l Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
a. meninggal dunia;
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 kinery.a BUM Desa;
e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 17

(U Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal tz huruf c mewakili
kepentingan masyarakat 

"

(21 Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari:
a. Ketua;

b. Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Sekretaris merangkap anggota;
d. Anggota.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban
menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kineq'a BUM Desa
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat {r) berwenang
menyelenggarakan Rapat Umum pengawas untuk:
a. pemilihan dan pengangkatan susunan kepengurusan penga\Mas

sebagaimana dimaksud pada ayat {21;

1nfv



penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM
Desa;dan

pelaksanaan pemantauan dan evaruasi terhadap kiner{a peraksana
Operasional.

(5) Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
RumahTangga BUM Desa.

b.

c.

(1)

(2t

pasal 18

Susunan kepengurusa"n BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam
12 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
Kepengurusan BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepara
berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

Pasa-l

Desa

Bagian Keempat

Larangan pengurus BUMDes

Pasal 19

Pengurus BUM Desa dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil
keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari
kegiatan BUM Desa selain penghasilan yang sah.

Bagian Kelima

Modal BUM Desa

Pasal 2O

(1) Modal dasar Perusahaan Desa seluruhnya berasal dari penyertaan modal
Desa.

Modal dasar BUM Desa yang berbentuk perusahaan perseroan terdiri atas

a. penyertaan modal Desa;

b. penyertaan modal desa lain; dan /atau
e. penyertaan modal masyarakat Desa atau pihak lain.
Dalam ha1 BUM Desa berbentuk perusahaall perseroan, modal dasar
yang berasal dari penyertaan desa paling sedikit 6oyo (enam puluh
persen).

{2t

{3)

L1



pasal 2 1

Penyertaan modat Desa sebagaimana dimaksud daiam pasal 20 ayat (1)
dan ayat (2) huruf a dapat berasal dari :

a' hibah dari pihak swasta, rembaga sosiar ekonomi kemasyarakatan
dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme
APB Desa;

b' bantuan Pemerintah Fusat, Pemerintah provinsi dan pemerintah
Daerah Kabupaten yang disarurkan melalui mekanisme ApB Desa;

c' kedasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi
kemasyarakatan danlatau lembaga donor yang dipastikan sebagai
kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melarui mekanisme
APB Desa;dan/atau

d' aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai ketentuan
peraturan perundang_undangafl tentang Aset Desa.

Ketentuan lebih tanjut mengenai penyertaan modal desa diatur dalam
Peraturan Desa tentang pembentukan BUM Desa.

Bagian Keenam

Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

pasal 22

BUM Desa dapat meqjalankan bisnis sosial
yang memberikan pelayanan umum (seruirrg)
rnemperoleh keuntungan finansial.

{2} unii usaha daiam BUM Desa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat
memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :

a. air minum Desa;

b. usaha listrik Desa;

c. lumbung pangan;

d. sumber daya lokar dan teknologi tepat guna rainnya; dan/atau
e. usaha lainnya yang ditetapkan dalam peraturan Desa.

{3} Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi
tepatguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2|diatur dengan peraturan
Desa.

(1)

t2)

(1) (social busiruess) sederhana

kepada masyarakat dengan

12



Pasal 23

(U BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (rentingl barang untuk
melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh
Pendapatan Asii Desa.

{21 Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
meqialankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :

a. alat transportasi;

b. perkakas pesta;

c. gedung pertemuan;

d. rumah toko;

e. tanah milik BUM Desa;

f. barang sewaan lainnya; dan/atau
g. usaha lainnya yang ditetapkan dalam peraturan Desa.

Pasal 24

(1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara {brokeringl yang
memberikan jasa pelayanan kepada warga.

t2) Unit usaha <ialam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat
menjalankan kegiatan usaha perantara yang meriputi :

a. jasa pembayaran listrik;
b' pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;

danlatau
c. jasa pelayanan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan Desa.

Pasal 25

(U BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau
berdagan g (tradingl barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

{2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat
menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meriputi :

a. pabrik es;

b. pabrik asap cair;

c. hasil pertanian;

d. saraia produksi pertanian;

e. sumur bekas tambang; dan/atau
f. kegiatan bisnis produktif lainnya yang ditetapkan dalam

PeraturanDesa.



Pasal 26

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis
memenuhi kebutuhan usaha_usaha
pelaku usaha ekonomi Desa.

(2j unit usaha daram BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat
memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oreh
masyarakat Desa.

pasal 2Z

BUM Desa dapat menjalankan usaha bersam a {hotding} sebagai induk
dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam
skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri
sendiri yang diatur dan dikerora secara sinergis oreh BUM Desa agar
tumbuh menjadi usaha bersama.
unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :

a' pengembang€Ln kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir
nelayan kecil agar usahanya menjadi rebih ekspansif;

b' Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok
masyarakat; danlatau

c' kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal
lainnya yang ditetapkan dalam peraturan Desa.

Pasal 28

strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan
perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :

a. sosialisasi dan pemberajaran tentang BUM Desa;
b' pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM

Desa;

c' pendirian BUM Desa yaag rnenjalankan bisnis sosial {sacial buszness)
danbisnis penyewaa n (rentingl ;

d' analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada
usahaperantara {brokering}, usaha bersama (lwtdiwl, bisnis sosial
{socialbusfness), bisnis keuangan ffinanciat business} dan perdagangan
(trading),bisnis penyewa€Ln (rentingl mencakup aspek teknis dan

keuangan {financiat business} yang
skala mikro yang dijalankan oleh

{1)

t2)

(3)
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telcrologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan,
aspek sosial budaya, ekonomi, poritik, lingkungan usaha dan ringkungan
hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
pengembangan kerjasama kemitraan strategis daram bentuk ke{asama
BUM Desa antar Desa atau kery'asama dengan pihak swasta, organisasi
sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis
keuangan ffinanciat business) dan usaha bersam a {hotdingr.

Bagran Ketujuh

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

pasal 29

Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari
hasiltransaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewqiiban pada
pihaklain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu)
tahunbuku.

Pernbagian hasil usaha BuM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1}ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur daram Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {i}
dikelola melalui sistem akuntansi yang disesuikan dengan kebutuhan.

Bagran Kedelapan

Kepailitan BUM Desa

Pasal 3O

(u Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
{2} Dalam hal BUM Desa yang berbentuk Perusahaan Desa tidak dapat

menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya,
dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.

(3) Datram hal BUM Desa yang berbentuk Pemsahaan perseroan tidak dapat
menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya,
dinyatakan rugl sesuai ketentuan peraturan perundang_und.angan.

t4) Dalam hal BUM Desa dinyatakan rugr sebagaimana dimaksud pada
ayat(Z| dan ayat (3) ditakukan pembubaran BUM Desa dengan peraturan
Desa.

{1)

{2)

t3)
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Bagian Kesembilan

Kery'asama BUM Desa Antar_Desa

Pasal 31

{1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 {dua} BUM Desa atau
lebih.

(21 Kery'asama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam
satu kecamatan atau antar kecamatan daram satu kabupaten.

{3) Keq'asama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat
persetujuan masing_masing pemerintah Desa.

Pasal 32

{1) Ke{asama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam
Naskahperjanjian Kerjasama.

{2) Naskah Perjanjian Kerjasama antar 2 {dua} BUM Desa atau lebih paling
sedikit memuat :

a. subjek kery'asama;

b. objek keq'asama;

c. jangka waktu;

d. kewajiban dan hak;

e. pendanaan;

f. keadaan memaksa;

g. pengalihan aset; dan
h. penyelesaian perselisihan.

{3) Naskah perjan;ian keqjasama antar z {dua} BUM Desa atau rebih
ditetapkan oleh Direksi dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasa] 33

{u Kegiatan keq'asama antar 2 {dua) BUM Desa atau rebih
dipertanggungiawabkan kepad.a Desa masing-masing sebagai pemilik
BUMDesa.

{2} Dalam hal kegiatan kerjasarna antar BUM Desa yang berbadan hukum,
diatur sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai
Perseroan Terbatas atau Lembaga Keuangan Mikro.
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Bagian Kesepuluh

Pertanggungiawaban pelaksanaan BUM Desa

Pasal 34

{1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan
BUMDesa kepada Penasihat yang secara melekat (ex-officia)dijabat oleh
Kepala Desa.

i2| BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa dalam
membina pengelolaan BUM Desa.

(3) Pemerintah Desa mempertanggungiawabkan tugas pembinaan terhadap
BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

{1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan penga\Masan terhadap
pengelola BUMDesa, meliputi :

a. memberikan pedoman pelaksanaan dan pengeroraan BUM Desa;
b' rnemherikan bimbingan, arahan, kcnsultasi dan fasilitasi dalam

pengelolaan BUMDesa;

c. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan
permodalan;

d. melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BUMDesa; dan
e. melakukan evaruasi dan pengaurasan terhadap pengeroraan

BUMDesa.

{2} Pernbinaan dan pengawasan oleh camat meriputi :

a' memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada
Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDesa; dan

b. melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban BUMDesa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

BUMDesa atau sebutan lain yang sudah dibentuk oleh Desa sebelum
ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan kegiatannya dan harus
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menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak

Peraturan Daerah ini diundangkan'

BAB VI

KE-TENTUAN PENUTUP

Pasal 37

pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten

Kabupaten Buru Nomor 33 Tahun 2OOT tentang Badan Usaha Milik Desa

(Lembaran Daerah Kabr.rpaten Bgru Tahun 2A07 Nomor 33), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru'

Ditetapkan di Namlea

pada tanggal O6 Desember 2AL8

U,V

M UMASUGI

Diundangkan di Namlea

pada tanggal 06 Desember 2O18

IsBTROIARIS DAERAH KABUPATEN BURU, ?
t

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU :

{e l 54l2or8l.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah badan usaha bercirikan

Cesa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa.

Pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap

lembaga - lembaga ekonomi desa serla merupakan alat pendayagunaan

ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa

sehingga menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa

dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan

masyarakat desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang

Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2AL4 tenta.ng

PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,

Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,

maka terhadap regulasi BUM Desa yang sudah ada selama ini secara

normatif harus disesuaikan agar selaras dengan peraturan perundang-

undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya peraturan daerah baru

pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 33 Tahun 2OA7 yang

mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa, diharapkan peraturan daerah

ini rnenjadi sebuah pedoman untuk mendorong optimalisasi pengelolaan

BUMDesa melalui peningkatan kapasitas secara aspek kelembagaan, aspek

sumber daya manusia, aspek manajemen organisasi dan aspek linansial.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal I

Cukup jelas
Pasa1 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 2 1

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23
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Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup Jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasa] 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 8
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