




Badan Usaha Milik Desa atau disingkat 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.
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“Sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa, BUMDes berfungsi menjadi salah satu sumber kegiatan

ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan

komersial.”

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui

pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau

dengan kata lain sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa

Sebagai lembaga sosial yang harus berpihak kepada

kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam

penyediaan pelayanan sosial.

Sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada

masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan (membuka

lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa)





Bentuk-Bentuk Usaha yang dapat dilakukan Badan Usaha Milik Desa

“Sari Mulyo” Desa Banyusari adalah :

BUMDes menjalankan ”bisnis sosial” yang melayani warga, yaitu bisa

melakukan pelayanan publik kepada masyarakat Desa pada umumnya. 

Dengan kata lain, BUMDes ini memberikan keuntungan sosial bagi

warga desa, walaupun tidak memperoleh keuntungan materil yang besar. 

Bentuk Usaha BUMDes dalam bidang Service Area yaitu Usaha 

Penyediaan Irigasi Sawah. Pihak BUMDes dapat merealisasikan

Rancangan Irigasi Tetes yang telah di berikan agar dapat melayani

Petani dalam Irigasi sawahnya dengan harga yang terjangkau.



03. Bidang Penyewaan

02. Bidang Keuangan

( Finance Area )

➢ BUMDes menjalankan usaha

Bidang Penyewaan dengan tujuan

untuk melayani kebutuhan

masyarakat setempat dan

sekaligus untuk memperoleh

pendapatan desa. Kegiatan usaha

di bidang Ini sudah lama berjalan

di banyak sekali desa, terutama

desa-desa yang berada di Pulau

Jawa.

➢ Contoh Ide Usaha BUMDes bidang

Penyewaan yaitu Penyewaan

Peralatan Pertanian, Penyewaan

Peralatan Peternakan, Perkakas

Pesta, Gedung, Rumah, Tanah, 

Dan Lain Sebagainya.

➢ BUMDes menjalankan ”bisnis

keuangan”, yang dapat memenuhi

kebutuhan keuangan masyarakat

desa dengan bunga pinjaman

usaha yang lebih rendah ataupun

tanpa bunga. Yang mana sering

didapatkan masyarakat desa dari

para rentenir desa atau bank-bank 

konvensional pada umunya.

➢ Bentuk Usaha BUMDes dibidang

keuangan yakni adalah Bank Desa

atau Koperasi serta Lembaga

Keuangan Desa yang memberikan

pinjaman usaha kepada Masyarakat

Desa dengan bunga rendah bahkan

tanpa bunga.



➢ BUMDes bisa juga menjadi “lembaga

perantara” yang menghubungkan antara hasil

dari produktivitas Masyarakat Desa dengan

pasar luas. Atau bisa juga BUMDes menjual

jasa pelayanan kepada Masyarakat Desa

ataupun unit-unit usaha dari masyarakat

Desa.

➢ Contoh Ide Usaha BUMDes dibidang

Brokering adalah seperti Jasa pembayaran

listrik, PAM, Telpon dan Pulsa. Untuk jasa

pembayaran Listrik, PAM, Telpon dan pulsa, 

Bisa dilaksanakan dengan cara

menggunakan aplikasi Pihak Ketiga. Aplikasi

Pihak Ketiga tersebut dapat menggunakan

aplikasi Mitra Buka Lapak, Shopee, Dana, 

Ovo, dan Gojek yang dapat di Install di 

Handphone pengurus BUMDes.

04. Bidang

Perantara



01 02

Pilih menu Pulsa pada

aplikasi Mitra Bukalapak

Masukkan nomor handphone

pelangganmu & nominal yang 

dibeli pada kolom yang tersedia
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Contents Title

04

Periksa kembali

nomor

handphone, 

nominal dan

detail tagihan

anda, lalu

klik Bayar

Pulsa

pelanggan

anda akan terisi



Pilih menu Tambah pada

aplikasi Mitra Bukalapak

Pilih metode

pembayaran dan nomin

al yang diinginkan, lalu

klik Bayar
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02

02



03
Lihat dan ikuti ketentuan

pembayaran sesuai metode

pembayaran pilihanmu

untuk menyelesaikan

Tambah Saldo

04Saldo sudah terisi dan siap

bertransaksi



05. Bidang Perdagangan

( Trade Area )

48.6%

➢ BUMDes dapat menjalankan

bisnis perdagangan dengan

menjual hasil produksi

Masyarakat Desa atau barang-

barang tertentu untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat Desa. 

Atau pun bisa juga memasarkan

produk tersebut pada pasar

dengan sekala pasar yang lebih

luas.

➢ Contoh Ide Usaha 

BUMDes dibidang Perdagangan

yaitu Sentra Hasil Bumi Desa, 

Sentra Kerajinan Desa, Sentra 

Makanan Olahan Desa, dan lain 

sebagainya.

06. Induk Usaha

( Holding Company )

BUMDes sebagai ”usaha bersama”, atau

sebagai Induk Usaha dari unit-unit usaha

yang ada di desa. Yang mana tiap-tiap unit 

berdiri sendiri, namun diatur dan ditata

kelolanya berinduk pada BUMDes agar 

dapat bertumbuh dan berkembang

bersama



PENGOLAHAN 

HASIL 

PERTANIAN07
BUMDes dapat turut serta dalam Pengolahan Hasil

Pertanian Masyarakat Desa seperti padi menjadi

produk beras dengan kualitas yang bagus serta

pengemasan yang baik sehingga banyak dicari

oleh pasar luas



Pengolahan Sampah Organik maupun Non-Organik menjadi

produk yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi yang 

lebih. Seperti pupuk ataupun cacahan plastik yang siap untuk

daur ulang. Lalu Hasil dari Pupuk tersebut dapat dijual melalui

BUMDes agar dapat di beli oleh Petani yang membutuhkan

dengan Harga Murah.

Pengolahan Sampah

dan Limbah08
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Membentuk Kelompok

Industri Pengolahan Buah

Maupun Sayur

Pengolahan Buah Maupun

Sayur hasil dari masyarakat

Desa menjadi produk yang 

memiliki nilai lebih dan dapat

menarik minat calon

konsumen. 

Get a modern 

PowerPoint  

Presentation that 

is beautifully 

designed.

You can simply 

impress your 

audience and add 

a unique zing and 

appeal. 



M
e
m

b
e

n
tu

k
K

e
lo

m
p

o
k

P
e
ta

n
i

10

Membentuk dan Mengawasi Kelompok Petani Desa

serta memberikan ilmu dan metode Bertani yang baik

dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Untuk

Petani-petani yang sudah bergabung ke Kelompok

tani tersebut juga bisa diberikan keuntungan

(priviledge) berupa potongan harga untuk membeli

bahan dan alat Bertani dari BUMDes.
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Mengelola

Lingkungan

Pengelolaan Lingkungan Desa yang dapat

dikembangkan menjadi desa wisata. Yang dapat

menghasilkan nilai materil yang lebih serta

menjadikan contoh yang baik bagi desa lainnya.



Produk-Produk dari BUMDes

dapat dipromosikan melalui

Instagram Khusus yang dibuat

untuk BUMDes, Melalui Facebook, 

dan Sosial media lainya.
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Mendirikan Marketplace Digital 

Dengan mengikuti Zaman Dan 

Selalu Berinovasi



TERIMA KASIH


