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Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 

2010. Tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa sebagai wadah/institusi yang mengelola perekonomian desa. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu 

penetapan peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa. 

 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( 

lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran negara Nomor 

4437 ); 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan ( pasal 1 ayat 8 dan pasal 7 ayat 2 huruf c ) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang desa ( lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 4587 ) 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah propinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota. 

Permendes No 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan BUMDesa 

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2010, tentang pedoman 

pembentukan dan pengelolaan BUMDes 

Bahwa bedasarkan peraturan Daerah Kabupaten Natuna No 8 Tahun 2010 

tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

sebagai wadah /institusi yang mengelola perekonomian desa. 

 

Hasil rapat musyawarah Desa Cemaga tentang Pembentukan Pengurus 

BUMDes 

 

Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus BUMdes. 

 

 

 



 

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA CEMAGA 

DAN 

KEPALA DESA CEMAGA 

KECAMATAN BUNGURAN SELATAN KABUPATEN NATUNA 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) 

DESA CEMAGA KECAMATAN BUNGURAN SELATAN  

KABUPATEN NATUNA 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PASAL : 1 

Dalam peraturan desa ini , yang dimaksud dengan ; 

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Republik Indonesia 

yang terdiri dari presiden dan para menteri. 

2. Pemerintah propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau. 

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Natuna. 

4. Bupati adalah bupati Natuna. 

5. Camat adalah Kecamatan Bunguran Selatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten Natuna. 

6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten 

Natuna. 

7. Kepala Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna. 

8. Perangkat desa adalah perangkat Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten 

Natuna. 

9. Badan pemusyawaratan desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa 

Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna. 

10. Anggaran pendapatan belanja desa selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan 

Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD 

yang ditetapkan dengan peraturan desa. 

11. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMdes adalah Badan Usaha Milik Desa 

Cemaga. 

12. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

Badan Usaha Milik Desa Cemaga. 

13. Usaha desa adalah jenis usaha yang dilakukan oleh BUMdes seperti: jasa, penyaluran sembilan 

bahan pokok, pedagangan hasil pertanian, pekebunan, pertenakan, perikanan, industri kecil dan 

rumah tangga, dan atau usaha lain yang dapat dikembanagkan sesuai kebutuhaan dan potensi 

Desa Cemaga. 

 

    BAB II 

         PEMBENTUKAN BUMDES 

 

   Pasal : 2 

1) Dengan peraturan desa ini dibentuk Badan Usaha Milik Desa ( BUMdes ) Desa Cemaga 

Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna 

2) Badan Usaha Milik Desa yang dimaksud pada poin 1 (satu) berbadan hukum. 

3) Peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan 

Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). 

4) Peraturan desa sebagai mana dimaksud dalam ayat (3) selambat-lambatnya 14 ( empat belas ) 

hari setelah disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Camat. 

 



 

BAB III 

TUJUAN PEMBENTUKAN 

 

Pasal : 3 

1) BUMdes dibentuk untuk meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan 

kemampuan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta 

pelayanan masyarakat. 

2) BUMdes dibentuk untuk mengembangkan potensi perekonomian di desa Cemaga untuk 

mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Cemaga secara 

keseluruhan. 

3) BUMdes dibentuk untuk meningkatkan perekonomian desa Cemaga dengan basis usaha yang 

kompetitif dan perioritas potensi unggulan desa yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak 

atau menciptakan lapangan kerja. 

4) Menciptakan kesempatan berwirausaha, meningkatkan kebersamaan, mengurangi 

pengangguran dan menjadi pilar kegiatan sosial ekonomi di desa. 

            BAB IV 

              TEMPAT ATAU KEDUDUKAN 

 

            Pasal : 4 

Kantor bumdes berkedudukan di wilayah Desa Cemaga yang letaknya representatip dan 

strategis. 

 

           BAB. V 

             JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA 

 

           Pasal : 5 

 

1) Jenis usaha BUMDes meliputi bidang usaha antara lain : 

a. Pelayanan jasa meliputi : simpan pinjam, perkereditan, air, transportasi darat dan laut, 

penyewaan tenda / kursi, dan lain yang sejenis. 

b. Penyaluran atau penyedia 9 ( sembilan bahan pokok ). 

c. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, meliputi hasil bumi, pertanian tanaman pangan, 

buah-buahan , peternakan, perikanan, agrobisnis, wisata kuliner dan wisata bahari. 

d. Industri kecil dan kerajinan masyarakat. 

e. Terminal packing dan kastoring ( pendingin ) ikan dan sayur-sayuran. 

f. Pengelolaan hasil kehutanan. 

g. Kegiatan ekonomi lainnya yang dibutuhkan oleh masyrakat dan mampu meningkatkan 

nilai tambah bagi masyrakat. 

2) Pengembangan usaha bumdes dilakukan sesuai dengan potensi dan kemampuan desa. 

 

         BAB VI 

       SISTEM PERMODALAN MANAJEMEN BUMDES. 

 

         Pasal 6 

1) Sumber pembiayaan/permodalan BUMDes dapat diperoleh dari : 

a. Kekayaan desa yang dipisahkan dari APBDes, 

b. Bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Natuna. 

c. Bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah ( APBD ) Provinsi Kepulauan 

riau. 

d. Bantuan dari APBN. 



e. Bantuan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

f. Bantuan hibah atau wakaf. 

g. Kerja sama dengan pihak ketiga ( swasta ). 

h. Pinjaman dari pihak lain. 

i. Dana bergulir program Pemerintah yang diserahkan kepada desa dan atau masyrakat 

melalui Pemerintah Desa. 

j. Bantuan dana dari pemerintah desa yang dianggarkan dari APBDes 

 

       Pasal 7 

2) Sumber permodalan ketentuan pada pasal 6 huruf ( e ), ( f ) dan ( g ) dapat dilakukan tetapi 

tidak ada keterkaitan dengan partai politik, organisasi masyrakat, organisasi agama, yang dapat 

menimbulkan kerancuan atau menjadikan bumdes dapat diintervensi dalam penyelenggaraan 

usahanya untuk kepentingan tertentu yang tidak ada kaitannya dengan BUMDes. 

 

       BAB VII 

KEPENGURUSAN,ORGANISASI DAN MANAJEMEN BUMDES 

 

         Pasal 8 

1) Organisasi BUMDes berada diluar struktur organisasi Pemerintah Desa. 

2) Kepengurusan BUMDes dipilih bedasarkan musyawarah dan ditetapkan dengan keputusan 

Kepala Desa. 

3) Kepengurusan BUMDes terdiri dari : komisaris, direksi ,jajaran pengelola dan pengawas 

,kepala /manajer unit usaha dan staf. 

4) Tugas dan wewenang seperti poin (c) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar rumah tangga 

dan anggaran rumah tangga bumdes. 

5) Masa bakti kepengurusan bumdes selama 3 (tiga ) Tahun dan dapat dipilih kembali. 

6) Kepengurusan bumdes berhenti atau diberhentikan karena : 

a. Meninggal dunia. 

b. Habis masa baktinya. 

c. Mengundurkan diri atas perrmintaan sendiri 

d. Tidak  dapat melaksanakan tugas dengan baik,sehingga menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan bumdes. 

e. Dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana bedasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

 

 

   Pasal : 9 

 

1) Sistem manajemen pengelolaan bumdes diputuskan dan atau ditetapkan serta diatur dalam 

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bumdes. 

 

   BAB VIII 

PENGOLAAN BARANG 

 

Pasal 10 

 

2) Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, 

inventarisasi, dan perubahan status hukum barang bumdes ditetapkan oleh pengurus bumdes 

setelah mendapatkan persetujuan dari komisaris/pembina  

 

 

 

 



BAB IX 

BAGI HASIL 

 

Pasal : 11 

3) Pembagian hasil dari hasil usaha bumdes ditetapkan bedasarkan persentase dari hasil 

penerimaan netto dengan berpedoman kepada prinsip kerja sama yang saling menguntungkan 

dan pengaturnya ditetapkann dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 

 

BAB X 

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA 

 

Pasal : 12 

1. Kerjasama bumdes dengan pihak ketiga ( swasta ) dapat dilakukan dengan ketentuan yang 

harus diatur  dalam anggran dasar  dan anggaran rumah tangga BUMDes, dan  tidak 

bertentangan dengan peratuuran yanng  lebih tinggi. 

2. Kerjasama dimaksud pada pooin (1) atas persetujuan tertulis Pemerintahan  desa. 

3. Jangka waktu ketjasama sebagaimana dimaksud pada poin (1) paling lama 10 (sepuluh) tahuun 

dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan  dan mempertimbangkan aspek ekoNomi dan 

produktifitas BUMDES selama bekerjasama dengan pihak ketiga. 

4. Bumdes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 desa atau lebih yang dimuat dalam Nota 

kerjasama dan mendaapat persetujuan Peerintah Desa. 

 

 

BAB XI 

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

 

Pasal : 13 

1) Pengurus berkewajiban : 

a. Mengelola keuangan dan harta benda ( asset ) BUMDes dengan sebaik baiknya guna 

mendapatkan daya guna dan hasil guna setinggi-tingginya serta manfaat dan 

keuntungan sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes. 

b. Membuat laporan Tahunan dan atau pertanggungjawaban akhir masa bakti yang 

ditunjukkan kepada Peerintah Desa. 

2) Laporan keuangan dan pembukuan BUMDes serta hasil inventarisasi kekayaan harta benda 

diperiksa oleh badan pemeriksa. 

3) Dalam hal modal BUMDes yang dimiliki oleh pihak ketiga/swasta, pembagian pendapatan 

bersih diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 

4) Dalam hal BUMDes menderita kerugiaan, resiko dipikul pemilik sesuai dengan bagian modal 

yang dimiliki masing-masing. 

5) Hasil penyisihan keuntungan dari BUMDes di setor ke kas desa sebagai penerima yang sah. 

6) Penggunaan dari keuntungan BUMDes sebagaimana dimaksud pada pin ( 5 ) dianggaran 

melalui APBDesa setiap Tahun anggaran. 

 

BAB XII. 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 14 

1) Kegiatan-kegiatan usaha desa dan atau yang menjadi milik desa agar segera digabungkan dan 

dikelola dalam BUMDes paling lambat 1 Tahun sejak peraturan desa ini disahkan. 

2) Hal-hal yang belum dalam peraturan  ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur 

lebihlanjut melalui keputusan Kepala Desa. 

 

 



PENUTUP 

Pasal : 15 

 

 

Peraturan desa ini mulai berlakukan pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, 

memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita acara Desa Cemaga. 

 

      Ditetapkan di : Cemaga 

                                                                                        Pada tanggal  : 18 Januari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Diundangkan di Cemaga 

Pada Tanggal 18 Januari 2016 

 

 

              SEKRETARIS DESA CEMAGA  

 

 

 

                           HERWANTO 

 

BERITA DESA CEMAGA TAHUN 2016 NOMOR  

 

 

 

 

 

 

 


