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BAGIAN 1

PENGANTAR

Undang-undang Desa adalah perangkat UU no. 6 Tahun 2014 yang mengatur
tentang desa. UU Desa terdiri atas 16 Bab dan 122 Pasal dengan pembagian
sebagai berikut:
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Terbitnya UU No. 6 Tahun. 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan
UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi,
peran dan kewenangan atas dirinya.
Bagan berikut menjelaskan perbedaan posisi, peran dan kewenangan desa
sebelumnya yang bersifat sentralistik dan berdasarkan UU Desa saat ini (Pasal
3) yang bersifat mandiri.

Tujuan desa di atur melalui undang-undang dapat terbaca dalam Pasal 4 UU
Desa:
Pasal 4
Pengaturan Desa bertujuan:
a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia;
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c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk
pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif,
terbuka, serta bertanggung jawab;
f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan
masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian
dari ketahanan nasional;
h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan
pembangunan nasional; dan
i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
UU Desa akan mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan
demokratis; memiliki kewenangan penuh untuk mengurus/mengatur diri sendiri
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa.
MANFAAT UU DESA
1. UU Desa menempatkan desa sebagai Pihak Pertama dan Utama dalam
mengurus, mengatur dan mengelola seluruh persoalan Desa serta
bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan dan pengelolaannya.
2. Adanya penegasan bahwa negara mengakui hak asal usul Desa dan
kewenangan Desa berskala lokal yang disebut sebagai azas rekognisi dan
subsidiaritas (Pasal 3 poin a dan b)
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BAGIAN 2

KEWENANGAN DESA
APA ITU KEWENANGAN DESA?
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan
di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa (pasal
18 UU Desa No. 6 Tahun 2014).
Dalam pasal 19 UU Desa No. 6 Tahun 2014 Kewenangan Desa meliputi:
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa;
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2 kewenangan utama yang dilaksanakan oleh desa adalah kewenangan
berdasarkan HAL ASAL USUL dan kewenangan LOKAL BERSKALA DESA
Kewenangan Desa menurut Pasal 3 Permendagri 44 Tahun 2016 meliputi 4
bidang:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
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APA ITU KEWENANGAN BERDASARKAN ASAL-USUL?
Kewenangan atau Hak Asal Usul dalam Pasal 19 huruf [a] UU Desa mencakup
pengertian; dimana hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir NKRI
pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI
sampai sekarang. Disamping itu, hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa
yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat, sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan
yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai
dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
Sesuai pasal 7 Permendagri 44 Tahun 2016 bahwa ruang lingkup kewenangan
berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:
a. sistem organisasi masyarakat adat;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
e. pengembangan peran masyarakat Desa
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APA ITU KEWENANGAN LOKAL DI DESA?
Kewenangan lokal berskala Desa, sebagaimana Pasal 33 huruf [b] UU Desa,
adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh
Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat
Desa.
Berdasarkan pasal 8 Permendagri 44 Tahun 2016 dapat di rinci paling sedikit
terdiri atas:
a. pengelolaan tambatan perahu;
b. pengelolaan pasar Desa;
c. pengelolaan tempat pemandian umum;
d. pengelolaan jaringan irigasi;
e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
i. pengelolaan embung Desa;
j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA
Hal-hal menyangkut kewenagan desa harus ditetapkan dalam sebuah
PERATURAN DESA tentang KEWENANGAN DESA.
Perdes Kewenangan Desa ditetapkan mengacu pada PERATURAN BUPATI
tentang KEWENANGAN DESA serta hal-hal lain yang disesuikan dengan kondisi
desa masing-masing. Tata urutannya menurut Pasal 21-23 Permendagri 44
Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

BUPATI

KADES

Melakukan Identifikasi
dan Inventarisasi
sebagai dasar
penyusunan Rancangan
Peraturan Bupati

Rancangan Perbup di
konsultasikan kepada
Gubernur, kemudian
Gubernur menerbitkan
rekomendasi.

Bupati menerbitkan
Peraturan Bupati
tentang Kewenangan
Desa selambatnya 7
hari setelah
rekomendasi Gubernur.

Bupati melakukan
sosialisasi mengenai
Perbup Kewenangan
Desa sekaligus
fasilitasi/pendampingan
penyusunan Perdes
Kewenangan Desa pada
masing-masing desa.
Biasanya dilaksanakan
oleh instansi Dinas PMD
masing-masing
Kabupaten.

Musyawarah Desa
memilih kewenangan
berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan
lokal berskala Desa dari
daftar yang telah
ditetapkan dengan
Peraturan Bupati sesuai
dengan kebutuhan dan
kondisi Desa. Dapat
menambah jenis lainnya
sesuai dengan prakarsa
masyarakat, kebutuhan
dan kondisi lokal Desa

Berdasarakan hasil
Musyawarah Desa,
bersama BPD
menetapkan Perdes
Kewenangan Desa

BAGIAN 3

STRUKTUR DAN TUGAS
PEMERINTAH DESA
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Berdasarkan Pasal 2-5 Permendagri 84 Tahun 2015, Struktur Organisasi
Pemerintah Desa dapat dilihat pada bagan berikut ini:
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TUGAS DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

KEPALA DESA
Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah
Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan
Desa melaksanakan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

SEKRETARIS DESA
Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan
Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa
dalam bidang administrasi pemerintahan.

KEPALA URUSAN
KAUR TATA USAHA
DAN UMUM

KAUR TATA USAHA
DAN UMUM

KAUR TATA USAHA
DAN UMUM

Melaksanakan urusan
ketatausahaan seperti
tata naskah,
administrasi surat
menyurat, arsip, dan
ekspedisi, dan
penataan administrasi
perangkat desa,
penyediaan prasarana
perangkat desa dan
kantor, penyiapan
rapat,
pengadministrasian
aset, inventarisasi,
perjalanan dinas, dan
pelayanan umum.

Pengurusan
administrasi keuangan,
administrasi sumbersumber pendapatan
dan pengeluaran,
verifikasi administrasi
keuangan, dan
admnistrasi
penghasilan Kepala
Desa, Perangkat Desa,
BPD, dan lembaga
pemerintahan desa
lainnya.

Menyusun rencana
anggaran pendapatan
dan
belanja desa,
menginventarisir
data-data dalam
rangka
pembangunan,
melakukan
monitoring dan
evaluasi program,
serta penyusunan
laporan.

KEPALA SEKSI
KASIE
PEMERINTAHAN
Melaksanakan
manajemen tata praja
Pemerintahan,
menyusun rancangan
regulasi desa,
pembinaan masalah
pertanahan,
pembinaan
ketentraman dan
ketertiban,
pelaksanaan upaya
perlindungan
masyarakat,
kependudukan,
penataan dan
pengelolaan wilayah,
serta pendataan dan
pengelolaan Profil
Desa.

KASIE
KESEJAHTERAAN
Melaksanakan
pembangunan sarana
prasarana perdesaan,
pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan,
dan tugas sosialisasi
serta motivasi
masyarakat di bidang
budaya, ekonomi,
politik, lingkungan
hidup, pemberdayaan
keluarga, pemuda,
olahraga, dan karang
taruna.

KASIE PELAYANAN

Melaksanakan
penyuluhan dan
motivasi terhadap
pelaksanaan hak dan
kewajiban
masyarakat,
meningkatkan upaya
partisipasi
masyarakat,
pelestarian nilai sosial
budaya masyarakat,
keagamaan, dan
ketenagakerjaan.

KEPALA DUSUN
1.

2.
3.
4.

Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan
wilayah.
Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
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Menurut Pasal 11 Permendagri 84 Tahun 2015, Struktur Organisasi Pemerintah
Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa sebagai berikut:
 Desa Swasembada memiliki 3 KAUR dan 3 KASIE
 Desa Swakarya memiliki 3 KAUR dan 2 KASIE
 Desa Swadaya 2 KAUR dan 2 KASIE
Dalam Pasal 12 Permendagri 84 Tahun 2015 juga menegaskan bahwa tata kerja
Kepala Desa terhadapa perangkat desanya adalah

Penghasilan Kepala Desa dan aparat pemerintah desa di atur dalam Pasal 10
Permendagri 83 Tahun 2015 bersumber dari penghasilan tetap dan dapat
menerima jaminan kesehatan serta menerima tunjangan tambahan penghasilan
dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan
jabatan perangkat desa;
Selain itu, dalam pasal 11 dilanjutkan Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa
yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan
awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah
Desa.
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BAGIAN 4

PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
Pembangunan Desa adalah suatu sistem
pembangunan
yang
dilaksanakan
oleh
pemerintah desa dengan melibatkan seluruh
masyarakat desa dengan semangat gotong
royong mulai dari perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan.
Pembangunan di desa harus bersifat partisipatif
sebagai suatu sistem pengelolaan pembangunan
yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,
dan kegotongroyongan guna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian, keadilan sosial
dan kesejahteraan.
TAHAP-TAHAP DALAM PEMBANGUNAN DESA
Tahapan Pembangunan Desa merupakan rangkaian proses pembangunan yang
dilakukan secara terencana dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat
dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Tahapan pembangunan desa:
a. Tahap Perencananaan: Pemerintah Desa menyusun perencanaan
Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan melakukan
Identifikasi kebutuhan
pembangunan, penentuan skala prioritas,
penyusunan rencana yang mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota. Output dari tahapan ini adalah Dokumen RPJM Desa, RKP
Desa dan Rancangan APBDes;
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b. Tahap Pelaksanaan: Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan
Rencana Kerja Pemerintah Desa;
Masyarakat
c. Tahap Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa:
Desa
berhak
melakukan pemantauan dan pengawasan pada proses
perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan yang
hasilnya menjadi dasar pembahasan pada musyawarah Desa.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM
Desa, adalah Rencana Kegiatan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
Disusun selambatnya 3 bulan selesai Kepala Desa terpilih.
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dilaksanakan
oleh Kepala Desa dengan mengikutsertakan Unsur pemerintah Desa (Sekdes),
LPM, Kader Desa dan unsur masyarakat.
Tahapan kegiatan Penyusunan RPJM Desa dapat dilihat secara utuh pada
skema tabel di halaman berikut:
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Dalam Pasal 6 Permendagri 114 Tahun 2014 yang mengatur khusus tentang
Perencanaan Pembangunan di desa, Dokumen RPJM Desa memuat 3 hal
utama:
1. Visi dan Misi Kepala Desa
2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa; dan
3. Rencana Kegiatan Pembangunan meliputi 4 bidang
Berhubung Dokumen RPJM Desa adalah dokumen penting maka perubahan
atau revisi hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa.
Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan jika:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
Perbaikan dan perubahan RPJM Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang
RPJM Desa.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah penjabaran dari RPJM Desa
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Didalamnya termuat:
• Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun
yang berkekuatan hukum tetap.
• Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKPDesa) tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan
pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat
sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten;
• menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa,
APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya
masyarakat;
• Menetapkan rancangan kerangka ekonomi; menetapkan program dan
kegiatan prioritas; menetapkan kerangka pendanaan.
• Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa ( APB Desa )
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Tahapan kegiatan Penyusunan RKP Desa dapat dilihat secara utuh pada skema
berikut:

BAGIAN 5

KEUANGAN
DESA
Untuk melaksanakan pembangunan, maka desa memiliki sumber anggaran
sebagaimana tabel berikut:

Dalam Pasal 2 Permendagri 20 Tahun 2018, keuangan desa harus dikelola
berdasarkan asas transparan (diketahui oleh semua pihak), akuntabel (tercatat
dalam pembukuan), partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran.
Dasar untuk pengelolaan keuangan desa adalah dokumen Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APB Desa) yang di susun setiap tahun dan berlaku mulai
tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.
Berdasarkan Bab II Permendagri 20 Tahun 2018 Pengelola keuangan di desa
dapat dilihat pada bagan berikut:
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KEPALA DESA
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA (PKPKD)
PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA
SEKRETARIS DESA
KOORDINATOR

KEPALA URUSAN
KEUANGAN
BENDAHARA

KEPALA URUSAN DAN
KEPALA SEKSI
PELAKSANA KEGIATAN
ANGGARAN

KEPALA DUSUN, LKM/MASYARAKAT
TIM PENGADAAN BARANG/JASA
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KEPALA DESA
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)
Kewenangan Kepala Desa selaku PKPKD:
1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa
4. Menetapkan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)
5. Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran
(DPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL)
6. Menyetujui Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa; dan
7. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SEKRETARIS DESA
KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA
(PPKD)
Kewenangan Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Koordinir penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa
Koordinir penyusunan Rancangan APB Desa dan Rancangan Perubahan APB Desa
Koordinasi penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa, APB Desa Perubahan dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
Koordinasi penyusunan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa, APB Desa
Perubahan.
Menjadi koordinator PPKD
Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Desa
Verifikasi terhadap DPA, DPPA, DPAL, RAK Desa dan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran
APB Desa.

KAUR KEUANGAN
BENDAHARA PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD)
Kewenangan Kaur Keuangan selaku Bendahara PPKD:
1. Menyusun RAK Desa
2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KAUR DAN KASIE
PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN PPKD
Kewenangan Kaur Keuangan selaku Bendahara PPKD:
1. Melaksanakan dan mengendalikan anggaran serta kegiatan sesuai bidang tugasnya
2. Menyusun DPA, DPPA, DPAL sesuai bidang tugasnya
3. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
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STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)
Struktur APB Desa menurut Pasal 11-28 Permendagri 20 Tahun 2018 dapat
dilihat dalam bagan sebagai berikut:
A. PENDAPATAN
Hasil Usaha

PENDAPATAN ASLI
DESA (PAD)

TRANSFER

PENDAPATAN LAIN

Hasil Aset

Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES)
Tanah kas desa, tambatan
perahu, pasar Desa, tempat
pemandian umum, jaringan
irigasi, dll
Sumbangan Masyarakat Desa

Swadaya,
Partispasi dan
Gotong Royong
Lain-lainnya
Hasil pungutan desa
Dana Desa
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
Penerimaan Hasil Kerjasama Desa
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang
berlokasi di desa
Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan Pihak
Ketiga
Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran
sebelumnya
Bungan Bank
Pendapatan lain yang sah
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B. BELANJA

PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA

PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
DESA

PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
DESA

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional
Sarana Prasarana
Administrasi Kependudukan,
Pecatat Sipil, Statistik, Kearsipan
Tata Praja, Pemerintahan,
Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan
Pertanahan
Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Kawasan Permukiman
Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
Energi dan Sumber Daya Mineral
Pariwisata
Ketentraman, Ketertiban,
Perlindungan Masyarakat
Kebudayaan dan Keagamaan
Kepemudaan dan Olah Raga
Kelembagaan Masyarakat
Kelautan dan Perikanan
Pertanian dan Peternakan

PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

Peningkatan Kapasitas Aparatur
Desa
Pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak dan keluarga
Koperasi, usaha mikro kecil dan
menengah
Dukungan Penanaman Modal
Perdagangan dan Perindustrian

Contoh Kegiatan
Gaji, Biaya Perjalanan Dinas
Pengadaan ATK, Listrik dan Air
Surat Keterangan Warga
Biaya Rapat/Musyawarah,
Dokumentasi dan cetak laporan
Sertifikasi
Pembangunan Gedung PAUD dan
fasilitas
Pembangunan PUSTU dan fasilitas
Pembangunan jalan, selokan,
lapangan olaharaga, dll
Bedah rumah
Perbaikan mata air
Pengadaan Banner dan Poster
Informasi Desa, Beli aplikasi
Pembangunan Sarana Penambangan
Tradisional, Pengadaan Pupuk
Pembangunan Lopo Wisata, Track
Linmas
Perayaan Hari Raya Keagamaan,
Perayaan Ritual Budaya
Partisipasi lomba, pembinaan tim
olahraga
Pembinaan RT/RW
Pelatihan Budidaya Ikan
Pelatihan Tanaman Hortikulutura,
Pelatihan Ternak Sapi
Pelatihan Manejemen Keuangan
Desa, Studi Banding
Pelatihan Ketrampilan PKK,
Pelatihan industri rumah tangga,
Pelatihan Pengurus Koperasi Desa
Pembentukan BUM Desa
Pelatihan Pengurus BUM Desa

PENANGGULANGAN
BENCANA, KEADAAN
DARURAT DAN
MENDESAK DESA

Penanggulangan Bencana
Keadaan Darurat
Keadaan Mendesak

Jenis Belanja pada setiap item kegiatan terdiri atas:
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang/Jasa
3. Belanja Modal; dan
4. Belanja Tak Terduga
C. PEMBIAYAAN
Penerimaan pendapatan
melampaui belanja

Penghematan belanja

Sisa dana kegiatan yang
belum selesai/lanjutan
Pencairan dana cadangan
untuk membiayai kegiatan
yang penyediaan dananya
tidak dapat sekaligus
dibebankan dalam 1 (satu)
tahun anggaran.

SiLPA tahun sebelumnya

PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang
dipisahkan kecuali tanah dan bangunan

Pembentukan Dana Cadangan
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
Penyertaan Modal
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Mendanai kegiatan yang
penyediaan dananya tidak
dapat sekaligus dibebankan
dalam 1 (satu) tahun
anggaran. Perlu ditetapkan
dengan Peraturan Desa.
Kekayaan pemerintah Desa
yang diinvestasikan ke BUM
Desa.

PROSEDUR PENGELOLAAN APB DESA
Berdasarkan Pasal 29-73 Permendagri 20 Tahun 2018, prosedur pengelolaan
APB Desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

A.1

A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7

A.8

A. TAHAPAN PERENCANAAN
Sekretaris Desa mengkoordinir penyusunan Rancangan APB Desa
berdasarkan RKP Desa dan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan.
Rancangan APB Desa menjadi bahan selanjutnya untuk Sekretaris Desa
menyusun Rancangan Perdes tentang APB Desa
Ranperdes APB Desa disampaikan kepada Kepala Desa
Ranperdes APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk di
bahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Desa
Ranperdes APB Desa disepakati selambatnya Bulan Oktober tahun
berjalan.
Kepala Desa menyiapkan Peraturan Kepala Desa sebagai penjabaran APB
Desa dengan koordinasi Sekretaris Desa
Raperdes APB Desa di sampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui
camat paling lambat 3 hari setelah di sepakati untuk dilakukan evaluasi.
Dilmapirkan dengan:
1. Surat Pengantar
2. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa
3. Perdes Kewenangan Desa
4. Perdes Pembentukan Dana Cadangan (jika tersedia)
5. Perdes mengenai Penyertaan Modal (jika tersedia)
6. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD
Bupati dapat mengundang Kepala Desa/aparat desa dalam pelaksanaan
evaluasi. Cakupan evaluasi: telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, sesuai kepentingan umum dan RKP Desa.
Apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan hal di atas, Kepala Desa dan
BPD melakukan penyempurnaan paling lam 20 hari sejak diterimanya
hasil evaluasi. Apabila tidak ditindaklanjuti, maka Bupati membatalkan
Ranperdes dan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran
terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan

A.9

A.10

A.11

A.12

B.1
B.2

B.3

B.4

B.5

pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Ranperdes disampaikan
dan mendapat persetujuan Bupati.
.Hasil evaluasi dituangkan salam Keputusan Bupati dan disampaikan
pada Kepala Desa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya
Ranperdes. Bila dalam 20 hari tidak memberikan evaluasi, Ranperdes
berlaku dengan sendirinya.
Ranperdes yang telah selesai di evaluasi ditetapkan emnajdi Peraturan
Desa tentang APB Desa. Paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
Demikian juga Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran
APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa.
Perdes APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB
Desa yang telah ditetapkan disampaikan kepada Bupati selambatnya 7
hari setelah ditetapkan.
Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa melalui
media informasi.
B. TAHAP PELAKSANAAN
Membuka rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati
Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasie sebagai pelaksana anggaran
untuk menyusun DPA paling lama 3 hari setelah Perdes APB Desa
ditetapkan.
DPA memuat:
1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa
2. Rencana Kerja Kegiatan
3. Rencana Anggaran Biaya
DPA diserahkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk
dilakukan verifikasi selama 15 hari dan memperoleh persetujuan Kepala
Desa.
Kaur Keuangan menyusun RAK Desa berdasarkan DPA yang telah
disetujui oleh Kepala Desa. Rancangan RAK disampaikan kepada Kepala
Desa melalui Sekretaris Desa untuk di verifikasi dan memperoleh
persetujuan Kepala Desa.
RAK yang telah di setujui menjadi dasar bagi Kaur Keuangan untuk
mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk membiayai
pengeluaran berdasarkan DPA.

B.6
B.7

C.1

C.2

C.2

C.3

Kaur dan Kasie melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA. Mengajukan
SPP sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA.
Kaur dan Kasie wajib menyerahkan Laporan Akhir Realisasi Kegiatan
Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 hari setelah seluruh
pekerjaan selesai.
C. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Kepala Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan APB Desa semester
pertama kepada Bupati melalui camat yang terdiri atas: laporan
pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Disampaikan
paling lambat Minggu ke-2 Bulan Juli tahun berjalan.
Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjwaban
Realisasi APB Desa yang memuat:
1. Laporan Keuangan: Realisasi APB Desa dan Catatan
2. Laporan Realisasi Kegiatan
3. Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program lainnya yang
masuk ke desa.
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB
Desa kepada Bupati melalui camat di setiap akhir tahun anggaran.
Laporan disampaikan selamabatnya 3 bulan setelah akhir tahun
anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Laporan juga disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi.
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BAGIAN 6

MUSYAWARAH
DESA
APA ITU MUSYAWARAH DESA?
Musyawarah Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang
diselenggarakan
oleh
Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati
hal yang bersifat strategis.
APA KEDUDUKAN DAN FUNGSI
MUSYAWARAH DESA?
Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk
memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
SIAPA SAJA PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM MUSYAWARAH DESA?
Menurut Pasal 5 Permendesa 2 Tahun 2015 Para Pihak yang terlibat dalam
Musyawarah Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa
dan Unsur Masyarakat yang terdiri atas :
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidik;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
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h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
APA SAJA HAK MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH DESA?
Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 Permendesa 2 Tahun 2015 meliputi:
a) mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat
strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
b) mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun
tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
c) mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir
sebagai peserta Musyawarah Desa;
d) mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan
aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab
perihal hal-hal
yang
bersifat
strategis selama berlangsungnya
Musyawarah Desa.
e) menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan
tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
HAL STRATEGIS APA SAJA YANG DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH DESA?
Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam kaitannya
dengan Musyawarah Desa meliputi: a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c.
kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan
BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g. kejadian luar biasa.
BERAPA KALI MUSYAWARAH DESA DISELENGGARAKAN ?
Musyawarah Desa diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Dalam
hal tertentu, Musyawarah Desa bisa dilakukan berdasarkan kebutuhan Desa,
misalnya 6 (enam) bulan sekali.
APA PRINSIP YANG HARUS DIJUNJUNG DALAM MUSYAWARAH DESA?
Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan
dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
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APAKAH HASIL DARI MUSYAWARAH DESA ITU? DAN HASIL TERSEBUT
DITUANGKAN KE DALAM BENTUK APA SAJA?
Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah
Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara
kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan
Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
BAGAIMANA MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MUSYAWARAH
DESA?
Menurut pada Pasal 45 Permendesa 2 Tahun 2015, mekanisme pengambilan
keputusan
dalam Musyawarah Desa terdapat 2 (dua) cara yakni : 1)
Musyawarah untuk Mufakat dan jika poin pertama tidak terpenuhi, maka 2)
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
BOLEHKAH PIHAK LUAR DESA MENINJAU MUSYAWARAH DESA?
Pihak luar boleh meninjau Musyawarah Desa, namun tidak memiliki Hak Suara.
Pihak luar seperti dimaksud misalnya adalah tamu Undangan dan juga
Wartawan. Dalam Permendesa No 2 Tahun 2015 Pasal 39 disebutkan
bahwa : (1) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam
Musyawarah Desa tanpa undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa; (2)
Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara, dan tidak boleh
menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan; (3) Peninjau
dan wartawan mendaftarkan kehadiran dalam Musyawarah Desa melalui panitia
Musyawarah Desa; (4) Peninjau dan wartawan membawa bukti pendaftaran
kehadiran dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3); (5)
Peninjau menempati tempat yang sama dengan undangan. (6) Wartawan
menempati tempat yang disediakan; dan (7) Peninjau dan wartawan harus
menaati tata tertib Musyawarah Desa.
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BAGIAN 7

PERATURAN
DESA
APA ITU PRODUK HUKUM DI DESA?
Adalah semua Peraturan Perundang-undangan baik yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD, maupun peraturan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengikat.
Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD, yang merupakan
kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
Pembangunan Desa, Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai
kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang lebih tinggi.
Sesuai pasal 2 Permendagri 111 Tahun 2014 bahwa jenis peraturan di desa :
a. Peraturan desa;
Peraturan Desa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang
dibuat oleh BPD bersama kepala desa. Perdes bersifat umum sehinga
mengatur segala hal yang menjadi kewenangan desa dan juga mengikat
semua orang yang berada dalam lingkup desa. Perdes harus
mengindahkan batasan ataupun larangan yang ditentukan oleh peraturan
yang lebih tinggi derajatnya berdasarkan hirarki peraturan.
b. Peraturan Bersama kepalaDesa;
Peraturan ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan
kesepakatan bersama antara dua desa atau lebih
c. Peraturan Kepala Desa.
Peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa yang mempunyai fungsi
sebagai peraturan pelaksana dari Perdes ataupun pelaksanan dari peraturan
yang lebih tinggi. Peraturan Kepala desa hanya dapat mengatur hal-hal
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yang diperintahkan secara konkret dalam Perdes. Karena itu, tidak boleh
mengatur hal yang tidak diperintahkan ataupun dilarang oleh Perdes. Ini
merupakan salah satu bentuk pembatasan terhadap kekuasaan yang dimiliki
oleh kepala desa. Sedangkan pada posisinya sebagai pelaksana peraturan
yang lebih tinggi, Perdes memuat materi yang mengatur kewenangannya
atau materi yang diperintahkan atau didelegasikan dari peraturan yang lebih
tingi. Peraturan kepala Desa tetap saja dapat mengatur materi yang tidak
ditentukan dalam Perdes, namun materi itu harus tetap diperintahkan oleh
peraturan yang lebih tinggi, misalnya diperintahkan oleh UU, PP atau Perda.
Dengan demikian Peraturan Kepala Desa merupakan salah satu peraturan
yang “lebih bebas” dalam menentukan substansi yang akan diaturnya, namun
tetap harus mempunyai dasar hokum dalam pengaturan materi tersebut.
SIAPA PENYUSUN PERATURAN DI DESA?
Yang berhak menyusun adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa.
Menurut pasal 6 ayat (2) Permendagri nomor 111/2014, sebuah rancangan
perdes diperbolehkan dan bahkan harus dikonsultasikan kepada masyarakat,
Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada
masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk
mendapatkan masukan.
Peran Kepala Desa dalam penyusunan produk hukum desa adalah menetapkan
dan mennadatangani rancangan produk hukum yang telah disepakati bersama
oleh Kepala Desa dan BPD.
Peran BPD dalam penyusunan Peraturan desa adalah sangat penting karena
Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat oleh
Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama
(pasal 6 ayat (5) Permendagri nomor 111/2014.
BAGAIMANA PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA?
Proses penyusunan produk hukum desa adalah rancangan peraturan yang
sudah dibuat oleh pemerintah desa:
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DIMANA LETAK KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SUSUNAN
(HIRARKI) PERATURAN PERUNDANGAN?
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundangundangan, Peraturan Desa dikeluarkan dari hierarkhi peraturan perundangundangan, tetapi tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu jenis peratuan
perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau
dibentuk berdasarkan kewenangan.
Desa tetap dapat menyusun Perdes tanpa harus menunggu peraturan diatasnya
dalam hal ini “Perbup” selama tidak bertentangan dengan UU Desa dan
turunannya.
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MENGAPA HARUS ADA PERATURAN DESA DALAM KEHIDUPAN BERDESA?
Sebagai
konsekwensi
desa
diberikan
kewenangan untuk mengatur,
mengurus dan bertanggungjawab, maka peraturan Desa diterbitkan sebagai
kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pembangunan desa.
PERATURAN DESA APA SAJA YANG DIEVALUASI
WALIKOTA/BUPATI?

OLEH

Evaluasi rancangan peraturan desa dilakukan oleh Bupati/Walikota.
Sebagaimana dalam Pasal 14 Permendagri No. 111 Tahun
2014, (1)
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan
organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa
dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat
atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
(2) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas
waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
Kepala Desa harus memperbaiki rancangan peraturan Desa tersebut.
Sebagaimana dalam
Pasal
15 Permendagri No. 111 Tahun 2014 (1)
Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh
Bupati/Walikota. (2) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal 14, Kepala Desa wajib
memperbaikinya.
Waktu yang dibutuhkan yaitu selama 20 hari. Sebagaimana dalam Pasal 16
Permendagri No. 111 Tahun 2014. (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan
peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 paling lama
20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. (2) Kepala Desa dapat
mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat 1. (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala
Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat.
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Bupati/Walikota dapat membatalkan rancangan peraturan desa tersebut.
Sebagaimana dalam Pasal 17 Permendagri No. 111 Tahun 2014. Dalam hal
Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 16 ayat 1, dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa,
Bupati/Walikota
membatalkan
Peraturan
Desa
dengan
Keputusan
Bupati/Walikota.
APA YANG DIMAKSUD DENGAN PERATURAN DESA YANG PRO MASYARAKAT
RAKYAT DESA?
Adalah peraturan Desa yang disusun melalui musyawarah Desa dan mengatur
tentang hajat hidup kepentingan rakyat untuk menuju kesejahteraan.
Contoh: Perdes tentang jalan desa, Perdes tentang pemanfaatan sumber daya
air, perdes tentang pasar desa, perdes tentang saluaran irigasi dan lain
sebagainya.
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BAGIAN 8

BADAN USAHA MILIK
DESA
APA ITU BUM DESA?
Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan
Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.
Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan
di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau
kerja sama antar-Desa.
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TUJUAN PENDIRIAN BUM DESA
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 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.
TAHAPAN PEMBENTUKAN BUM DESA
1. Sosialisasi BUM Desa kepada masyarakat Desa
Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang apa itu BUM Desa, karena
BUM Desa lahir dari kedaulatan Desa untuk mengelola sumber daya
ekonominya.
2. Musdes
Langkah kedua adalah diadakan musyawarah desa (Musdes) tentang
rencana pendirian BUM Desa. Didalam Musdes inilah akan dirumuskan
kesepakatan masyarakat tentang rencana pendirian BUM Desa. Kemudian
ditetapkan pembentukan Tim Kaji atau Tim Perumus sesuai dengan Surat
Keputusan Kepala Desa.
3. Tim Perumus melakukan Kajian Rencana Pendirian BUM Desa
Tim inilah yang inventarisasi potensi dengan melakukan pengamatan,
wawancara dan diskusi dengan berbagai komponen masyarakat untuk
mendaftar potensi apa saja yang bisa dikelola oleh BUM Desa.
Hasil kajian ini meliputi :
a. Isi Perdes
b. Isi AD/ART
c. Hasil kajian usaha
d. Tata acara pemilihan pengurus
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4. Laporan Hasil Kajian
Tahap ini, tim penyusun menyusun seluruh laporan hasil kajian tentang BUM
Desa
5. Penyerahan laporan ke Kepala Desa
Tim menyerahkan laporan hasil kajian kepada Kepala Desa untuk kemudian
menjadi rancangan peraturan desa.
6. Kepala Desa menyerahkan laporan hasil kajian kepada BPD
7. Pemerintah Desa dan BPD dapat membahas laporan hasil kajian pendirian
BUM Desa.
8. Sesuai dengan Permendesa 2 tahun 2015 tentang Musdes, BPD yang telah
difasilitasi oleh pemerintah desa mempersiapkan musyawarah desa.
9. BPD menyelenggarakan musdes tentang pendirian BUM Des. Agendanya
adalah :
a. Masyarakat menyepakati pendirian BUM Des
b. Masyarakat menyepakati muatan Perdes dan AD/ART
c. Masyarakat memilih pengurus organisasi pengelola BUM Desa dan
d. Masyarakat menyepakati kebijakan desa tentang modal awal dan
penyertaan modal pada BUM desa.
10. Pemerintah desa telah memiliki ketetapan yang meliputi 3 hal yaitu :
a. Penetapan Perdes tentang pendirian BUM Desa
b. Penetapan AD/ART BUM Desa
c. Penetapan SK Kepala Desa tentang susunan pengurus organisasi
pengelola BUM Des.
11. Pengurus BUM Desa telah dapat menjalankan usaha BUM Desa sesuai
dengan kesepakatan bersama.
MODAL BUM DESA
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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Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a
terdiri atas:
1. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau
lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
2. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
3. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi
kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan
kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
4. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
Penyertaan modal masyarakat Desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau
simpanan masyarakat.
TIPE-TIPE BUM DESA
TIPE
Serving

Banking

Brokering

DESKRIPSI
BUMDes menjalankan ”bisnis sosial”
yang melayani warga, yakni dapat
melakukan pelayanan publik kepada
masyarakat.
BUMDes menjalankan ”bisnis uang”,
yang dapat memenuhi kebutuhan
keuangan masyarakat desa dengan
bunga yang lebih rendah daripada
bunga uang yang didapatkan
masyarakat desa dari para rentenir
desa atau bank-bank konvensional
BUMDes dapat menjadi “lembaga
perantara” yang menghubungkan
komoditas pertanian dengan pasar
atau agar para petani tidak kesulitan
menjual produk mereka ke pasar.
Atau BUMDes menjual jasa








CONTOH
Usaha air minum
desa, usaha listrik
desa.
Bank desa atau
lembaga
perkreditan desa
atau lembaga
keuangan mikro
desa atau unit
keuangan lainnya
Jasa pembayaran
listrik
Desa mendirikan
pasar desa untuk
memasarkan
produk-produk

pelayanan kepada warga dan usahausaha masyarakat.


Holding

BUMDes sebagai ”usaha bersama”,
atau sebagai induk dari unit-unit
usaha yang ada di desa, dimana
masing-masing unit yang berdiri
sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata
sinerginya oleh BUMDes agar
tumbuh usaha bersama.



yang dihasilkan
masyarakat.
BUMDes
membangun
jaringan dengan
swasta atau pasar
yang lebih luas
guna memasarkan
produk-produk
lokal.
”Desa wisata” yang
mengorganisir
berbagai jenis
usaha dari
kelompok
masyarakat:
makanan,
kerajinan, sajian
wisata, kesenian,
penginapan, dll.

BENTUK ORGANISASI BUM DESA
1. BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
2. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM
Desa dan masyarakat.
3. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan
hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa
tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3).
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BUM Desa 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.
Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
a. Penasihat;
b. Pelaksana Operasional; dan
Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi: 1) masyarakat Desa
yang mempunyai jiwa wirausaha; 2) berdomisili dan menetap di Desa
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; 3) berkepribadian baik, jujur, adil, cakap,
dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan 4) pendidikan minimal
setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan: 1) meninggal
dunia; 2) telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; 3) mengundurkan diri; 4)
tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat
perkembangan kinerja BUM Desa;
5) terlibat kasus pidana dan telah
ditetapkan sebagai tersangka.
c. Pengawas.
Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
1. Ketua;
2. Wakil Ketua merangkap anggota;
3. Sekretaris merangkap anggota;
4. Anggota.
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KEPALA DESA
KOMISARIS

BPD
PENGAWAS

DIREKTUR

SEKRETARIS

MANAJER UNIT
USAHA

BENDAHARA

MANAJER UNIT
USAHA
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MANAJER UNIT
USAHA

TENTANG

YAYASAN TLM
GMIT
Mulai didirikan pada Tahun 1994 bertolak dari gagasan beberapa tokoh gereja
untuk meningkatkan perekonomian jemaat Gereja Masehi Injili di Timor, maka
Sinode GMIT mendirikan sebuah Yayasan yang bernama Tanaoba Lais Manekat,
diambil dari bahasa Timor yang berarti “Melayani Dengan Kasih”, dengan susuan
Badan Pengurus pertama sebagai berikut; Bapak Wem Nunuhitu sebagai Ketua,
Bapak Marthen Mogila’a sebagai Sekretaris, beranggotakan 4 orang yakni; Bapak
Filmon B. Koenunu, Bapak Pdt. Itja Frans, Ibu Suzana Arnoldus-Hermanus dan
Ibu Esy Therik.

Menempati gedung milik gereja di jalan Soekarno No 14, LLBK, Kota Kupang.
Yayasan TLM memulai operasionalnya pada bulan Januari Tahun 1995
dipimpin oleh Bapak Rozali Husein dan 1 orang staf yaitu Ibu Semaya Nalle
dengan program kerja memberikan modal kepada jemaat untuk
mengembangkan usaha mereka. Pada saat itu produk yang dijalankan berupa

pinjaman lunak kepada perorangan dan juga kelompok. Selain memberikan
pinjaman Yayasan TLM juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada nasabah
agar dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan usahanya.
Yayasan TLM semakin berkembang sehingga dapat merekrut lebih banyak
tenaga kerja, juga membuka cabang dibeberapa daerah yang tersebar di
Kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dalam perkenanan Tuhan maka yayasan ini semakin berkembang dan pada
tanggal 28 January 1996 dibentuk lagi sebuah Koperasi Serba Usaha yang diberi
nama KSU Talenta. Dipimpin oleh Bapak Rozali dengan 2 orang staff yang kini
telah berkembang dengan pesat dan mandiri secara secara manajemen.
Pada tahun 2008 dibentuklah sebuah
lembaga keuangan berupa Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) untuk
melayani masyarakat umum, diberi
nama BPR TLM. Ini juga merupakan
tindak lanjut dari regulasi pemerintah
yang mengharuskan lembaga-lembaga
keuangan resmi untuk menyalurkan
uang kepada masyarakat.
BPR TLM mulai operational pada bulan November 2008 dengan menempati
gedung 2 lantai yang terletak di Jalan Ahmad Yani No 43 Oeba Kupang.
Dipimpin oleh Bapak Robert Fanggidae dan saat ini telah berkembang, memiliki
1 Kantor Cabang di Kabupaten Kupang dan 1 Kantor Kas yang beralamat di
Naikoten 1 Kota Kupang dengan total nasabah ± 14. 764 orang dan akan terus
bertambah.
Pada Tahun 2011 Yayasan TLM membentuk sebuah Koperasi Simpan Pinjam
yang diber nama KSP TLM untuk mengembangkan jangkauan pelayanan kepada
masyarakat yang ada di provinsi NTT di bawah pimpinan dewan manager; Ibu
Zesly Pah sebagai manager utama, Bapak Elvys Datty sebagai manager Umum
dan Personalia dan Ibu Elen Loa sebagai manager Keuangan. Dalam
perkembangannya KSP TLM menjadi Koperasi Nasional sehingga dapat

membuka cabang 32 kantor cabang di 3 propinsi, yakni di NTT ada 30 cabang
tersebar di Pulau Timor Barat, Sumba, Flores, Alor, Sabu dan Rote.
Sedangkan di Sulawesi Tengah (Palu) 1 cabang
dan di NTB memiliki 1 cabang di Buleleng-Bali.
KSP TLM semakin berkembang dengan produk
unggulan SeSaMa yang melayani masyarakat
(khususnya perempuan), memberikan pinjaman
dalam kelompok. Hingga kini memiliki total
anggota baik peminjam maupun penabung ± 48.
924 orang dan akan terus bertambah.
Di Tahun 2014 Yayasan TLM membentuk lagi sebuah Koperasi Konsumen yang
diberi nama KK TLM untuk melayani kebutuhan pegawai dan anggota
masyarakat lainnya yang membutuhkan pinjaman konsumtif. KK TLM juga
mempunyai kegiatan niaga berupa supermarket dan pemeliharaan ternak babi,
foto copy dan penjualan ATK. Unit usaha ini dipimpin dan dikelola oleh Ibu
Jokebeth Bire sebagai manager. Hingga kini Koperasi Konsumen TLM telah
melayani total anggota sebanyak ± 289 orang dan akan terus bertambah.
PROGRAM PELAYANAN YAYASAN TLM
Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemberdayaan masayarakat,
Yayasan TLM GMIT dalam perkembangannya telah melaksanakan sejumlah
program.
PENGEMBANGAN KEBUN PRODUKTIF MASAYARAKAT
YTLM menciptakan program kebun produktif dengan memanfaatkan lahan tidur
dan sumber-sumber air yang tidak digunakan. Kebun produktif adalah kebun
yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat setempat dengan menanam
tanaman-tanaman yang memiliki nilai ekonomis.
Pada tahun 2015 dan 2016 telah dilaksanakan ujicoba program percontohan
kebun produktif di 4 wilayah dengan cakupan 5 desa yaitu Kiubaat (TTS),
Enonabuasa (TTS), Kolobolon (Rote), Ngaru Kanoru (SumbaTimur) dan Roboaba
(Sabu). Total masyarakat di lima desa yang dilayani dari tahun 2015-2016

adalah 2,446 anggota masyarakat. Dengan melihat hasil ujicoba di 4 wilayah
maka pada akhir tahun 2016 telah dilakukan perluasan program kebun produktif
dengan diimplementasikannya di 4 desa pada 2 kabupaten yaitu Kabupaten
Rote (Desa Lidamanu dan Maubesi) Kabupaten Kupang (Desa Nekmese dan
Sahraen).

PROGRAM PELATIHAN MASYARAKAT

Yayasan TLM melihat bahwa banyak
masalah-masalah dan isu-isu sosial
yang timbul di masyarakat termasuk
berdampak pada kualitas SDM dan
kehidupan. Ini mendorong YTLM
melaksanakan program pelatihan
pada masyarakat dengan sasaran
nasabah KSP TLM, masayarakat desa
binaan dan secara umum penerima
manfaat program. Materi pelatihan
adalah soal wirausaha mandiri,
manfaat
menabung,
kesehatan
masyarakat, air bersih hingga isu
terkini perdagangan manusia dan
Implementasi UU Desa.
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PROGRAM ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN UU DESA
UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah hal terpenting yang mengubah
desa menjadi lebih berdaulat dan mandiri. Dampak dari implementasi UU ini
adalah terjadinya pembangunan di desa secara menyeluruh. YTLM
melaksanakan program pendampingan UU Desa sebagai cara memberi
pemahaman kepada masayarakat dan aparatur pemerintahan di desa mengenai
pelaksanaannya. Kegiatan pendampingan dilakukan pada desa-desa binaan dan
secara meluas melalui pembentukan FORUM KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA
(FORKOMDES) yang mencakup 466 desa di wilayah Kupang, Rote Ndao, TTS,
Sumba Timur dan Ende.
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Selain melaksanakan ketiga program di atas, YTLM juga melaksanakan program
lainnya berupa:
 Pendampingan dan Pelatihan Disabilitas
 Bantuan Pendidikan
 Pengembangan Industri Rumah Tangga; dan
 Proyek Air Bersih
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Yayasan Tanaoba Lais Manekat GMIT

Melayani dengan Kasih

