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Pemerintah Desa sebagai satuan pemerintahan te-
ren  dah memegang peran garda terdepan dalam pe-
nye leng ga raan pemerintahan dan pembangunan. 

Da lam undang-undang mengatur bahwa pemerintah desa 
memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan yang me-
miliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat ber dasarkan hak asal-usul dan adat istiadat se-
tempat. Ma sya   rakat desa memiliki kesempatan yang sama 
untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan-pe-
ru  bahan baik di bi  dang ekonomi, politik, dan sosial budaya. 
Namun peruba h   an-perubahan itu diharapkan tetap se suai 
dan tidak me ning gal  kan tata nilai sosial budaya yang ada 
di desa, seperti ke ke ra batan, gotong royong, dan ke arifan. 

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang 
men   jadi kewenangannya, dan untuk memberikan pela yan-

KATA PENGANTAR
Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat

Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kementerian Dalam Negeri
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an serta pemberdayaan masyarakat, desa memiliki sum-
ber-sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli 
Desa (PADes), bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah 
ka  bu paten, bagian dari dana perimbangan keuangan pu-
sat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari 
pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sum-
bangan dari pihak ketiga. Salah satu sumber PADes yang 
dapat diusahakan oleh pemerintah desa adalah de ngan 
mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), ya itu su-
atu lembaga/badan perekonomian desa yang diben tuk dan 
dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat, di kelola se-
cara ekonomis mandiri dan profesional. 

Seri buku manajemen ini merupakan formulasi integral 
pembelajaran positif terhadap pengelolaan BUMDes mela-
lui pengembangan model bisnis, dimana pemberdayaan 
usaha ekonomi melalui BUM Desa merupakan salah satu 
kegiatan pokok pemberdayaan masyarakat dalam tugas 
pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh unsur 
pemerintahan dan pemerintah daerah. Disamping dibu-
tuhkan agar berbagai usaha masyarakat dapat tumbuh 
dan berkembang secara lebih efisien dan efektif dalam 
kerangka kebijakan otonomi sesuai dengan spirit undang-
undang.

Pemerintah dan pemerintah daerah akan terus men-
dorong desa-desa agar secara bertahap melakukan inisiasi 
pen dirian BUM Desa sebagai satu kesatuan lembaga per-sebagai satu kesatuan lembaga per- satu kesatuan lembaga per-
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ekonomian desa yang akan terus dipelihara oleh masya-
rakat setempat menurut kearifan lokal. Bagi desa-desa yang 
sudah mendirikan BUM Desa, pemerintah dan pemerintah 
daerah akan terus membina dan memberikan fasilitasi un-
tuk perkembangannya, serta senantiasa mendorong pem-perkembangannya, serta senantiasa mendorong pem- pem-
bentukan usaha ekonomi baru yang berakar dari sumber 
daya lokal melalui optimalisasi kegiatan-kegiat an ekonomi 
masyarakat desa yang telah ada. Hal ini sekaligus merupa-Hal ini sekaligus merupa-
kan upaya pembinaan pertumbuhan ekonomi perdesaan 
yang mendasarkan pada peningkatan kesempatan ber-
usaha. 

Dr. Ir. Sapto Supono, M.Si
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KATA PENGANTAR ACCESS
Kemandirian desa, mendukung demokratisasi desa, 

kearifan lokal, partisipasi, keadilan gender,
penanggulangan kemiskinan, dan akuntabilitas

pembangunan desa

Kemampuan desa untuk mengelola pembangunan le-
bih mandiri yang didukung oleh semua unsur dan sumber 
daya desa sangat penting bagi perbaikan kesejahtera an 
ma sya rakat, terlebih bagi masyarakat miskin di desa. Desa 
yang dapat menjalankan pengelolaan pembangunan se-
cara mandiri bukan hanya mampu menggerakkan seluruh 
aset sumber daya yang dimiliki desa, tetapi desa juga akan 
mampu memperbaiki kebutuhan dasar warga, kebutuhan 
penghidupan, memperjuangkan hak warga dan menata 
ke  hidupan secara berkelanjutan. 

Hadirnya serial buku pintar tentang kemandirian desa 
ini diharapkan dapat menjadi bacaan segar di desa, khu-
susnya bagi para Kepala Desa, Perangkat Desa, Kader Desa 
termasuk Kader Posyandu, para pengelola atau pengguna 
keuangan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan 
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juga masyarakat desa-baik laki-laki maupun perempuan, 
untuk menata desanya. Buku ini juga menarik untuk di-
baca kawan-kawan para pegiat pemberdayaan masyarakat 
dan desa, fasilitator desa, dan rekan-rekan Lembaga Swa-
daya Masyarakat peduli desa. Terlebih dengan lahirnya Un-
dang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka 
kehadiran buku-buku pintar ini diharapkan dapat menjadi 
salah satu referensi pemberdayaan desa.

Serial buku pintar meliputi 1) Pengembangan Kewe-
nang   an (Urusan) Desa, 2) Pengelolaan Aset Desa, 3) Pe-
ngem bangan Regulasi Desa, 4) Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) dalam Demokrasi Desa, 5) Perencanaan dan 
Penganggaran Desa, 6) Pengelolaan dan Pertanggungjawab-
an Keuangan Desa, 7) Pengembangan dan Pengelolaan 
BUM Desa, 8) Sistem Administrasi dan Informasi Desa, 9) 
Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Desa, dan 10) Repo-
sisi Peran Publik Perempuan di Desa. Selain 10 buku pintar 
tersebut, disusun pula seri buku pintar yang khusus un tuk 
Pengembangan BUM Desa meliputi a) Penyusunan Ke la yak-
an Usaha dan Pengembangan Usaha BUM Desa, b) Ran-
cang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa, dan c) Pe-
lem  ba gaan BUM Desa. Buku-buku pintar tersebut disusun 
terutama berdasarkan pengalaman desa dan daerah wilayah 
kerja Program ACCESS Tahap II.

ACCESS Tahap II merupakan program pengembangan 
kapasitas warga dan organisasi warga yang didukung oleh 
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dana hibah dari Pemerintah Australia. Program ini berupa ya 
mendukung kerja-kerja pemberdayaan yang menghargai 
aspek lokalitas dan menempatkan perempuan, masyarakat 
miskin, dan kelompok marginal sebagai subyek pemba-
ngunan yang memiliki posisi setara dengan pelaku lainnya. 

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih sebesar-besar-
nya kepada tim Forum Pengembangan Pembaharuan Desa 
(FPPD) yang telah menghimpun serial buku dalam rangka 
memberi bahan kepada pelaku dan pejuang di desa dan 
daerah untuk membantu mereka mengelola desa dengan 
menghargai kearifan lokal serta memanfaatkan peluang 
yang diberikan melalui UU Desa menuju desa yang demo-
kratis, berkeadilan gender, dan bebas dari kemiskinan ber-
bagai segi. Semoga buku-buku tersebut dapat menambah 
khazanah pengetahuan bagi pelaku dan pegiat pemba-
ngun an desa di Indonesia. 

Paul Boon
Direktur Program ACCESS Tahap II
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Banyak Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang 
telah lahir sejak badan usaha ini mulai diperkenalkan 
di masyarakat. Lahirnya BUM Desa diharapkan dapat 

memberikan alternatif bagi desa dalam mengembangkan 
aset dan potensi desa yang memiliki peluang pasar dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
usaha-usaha yang dijalankan oleh BUM Desa. Selain itu, 
BUM Desa diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan 
asli desa (PADes), meningkatkan pelayanan publik, menja-
di penggerak ekonomi di desa, serta manfaat sosial dari 
BUM Desa lainnya. ACCESS Tahap II telah memfasilitasi 
masyarakat dan pemerintahan desa mengembangkan BUM 
Desa berdasarkan peluang dan potensi yang ada di desa. 
Dengan berbekal sumber daya yang dimiliki, desa membuat 
BUM Desa dengan beragam jenis usaha. Upaya ini juga ba-
nyak mendapatkan dukungan dari pemerintahan kabupaten 
sehingga ada dukungan dan program khusus BUM Desa. 

BUM Desa ada yang sukses namun ada pula yang ber-
jalan di tempat atau gagal. Tantangan yang dihadapi dalam 

KATA PENGANTAR
Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
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manajemen usaha sebagai sebuah lembaga usaha yang 
berwatak bisnis (komersial) dan juga sosial sangat besar. 
Keterampilan dan pengetahuan tentang manajemen usa-
ha sangat dibutuhkan untuk mengembangkan BUM Desa. 
Bu ku ini memberikan pengetahuan tentang pemodelan 
bisnis serta pengelolaan BUM Desa dengan menggunakan 
4 (empat pilar bisnis). Bagian pertama buku ini membahas 
bagaimana membangun impian BUM Desa dan pemodel an 
bisnis menggunakan kanvas model bisnis untuk pengem-
bangan unit usaha baru maupun mengembangkan usaha 
yang telah berjalan pada BUM Desa. Pada bagian kedua 
buku ini membahas pengelolaan organisasi BUM Desa. 
Bagian ketiga hingga ke enam membahas tentang empat 
pilar bisnis yang seharusnya dikuasai oleh pengelola BUM 
Desa, yaitu manajemen pemasaran, keuangan, operasi 
dan sumber daya manusia. 

Buku ini ditulis dengan bahasa yang sederhana dan 
dilengkapi dengan contoh baik dari pengalaman berbagai 
BUM Desa di Kabupaten Bantaeng maupun ilustrasi. Se-
mo ga buku ini bisa menjadi bacaan dan sumber referensi 
ten tang pemodelan bisnis dan pengelolaan BUM Desa.

Selamat membaca dan menemukan referensi penge-
tahuan dari buku ini.

Sutoro Eko Yunanto 
Ketua Steering Committe
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Akrual :  suatu metode akuntansi di mana penerima-
an dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika 
transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk 
transaksi-transaksi tersebut diterima atau diba-
yarkan. 

Akun :  tempat mencatat transaksi keuangan yang 
mempengaruhi keseimbangan harta, utang, dan 
modal. 

Aktiva :  (disebut harta/aset) kekayaan yang dimiliki, bisa 
berupa uang tunai dan tabungan dise but kas, 
piutang atau taguhan pihak lain, persediaan ba-
rang dan aktiva tetap (gedung dan peralatan) 

Ekuitas :  kekayaan bersih perusahaan.
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A. Membangun Impian BUM Desa

Setelah proses pelembagaan BUM Desa selesai dilaku-
kan dan sudah ada kesepakatan dari pemerintah desa dan 
masyarakat desa untuk pembentukan BUM Desa, mereka 
sudah mengidentifikasi dan memilih usaha yang layak di ja-
dikan usaha BUM Desa, dan sudah memiliki rencana bisnis 
maka pengurus BUM Desa sudah dapat memulai usaha 
BUM Desa. Namun, biasanya pengurus BUM Desa cende-
rung untuk tidak segera memulai usaha. Pengurus BUM 
Desa seringkali mengalami kegamangan untuk memulai 
bisnisnya. 

Kegamangan untuk segera memulai bisnis biasanya 
terjadi karena ada hambatan mental (mental block) pada 

BAB I
MEMULAI BISNIS BUM DESA
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diri pengelola BUM Desa. Hambatan mental ini muncul 
dari pikiran negatif bahwa usaha yang akan dijalankan 
oleh BUM Desa belum tentu berhasil bahkan akan gagal. 
Cara terbaik untuk menghilangkan hambatan mental ini 
adalah berpikir positif atau berpikir untuk sukses. James 
Allen, memberikan nasihat berupa 4 cara untuk sukses 
dengan menjawab empat pertanyaan pada diri pengelola 
BUM Desa. Pertanyaan pertama adalah “mengapa?” Me-
nga pa harus mengembangkan BUM Desa di desa? BUM 
Desa akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi 
kelompok marginal (warga miskin, perempuan, dll), dapat 
me ningkatkan PADes, mengurangi pengangguran, me-
ningkatkan pelayanan publik, atau manfaat lainnya sesuai 
dengan kebutuhan lokal. Temukan alasan paling kuat 
yang mengharuskan BUM Desa dibangun. Pertanyaan 
be rikutnya adalah “mengapa tidak”. Jika salah satu atau 
beberapa alasan paling kuat tersebut ada mengapa tidak 
segera mendirikan dan menjalankan usaha melaui BUM 
Desa. Pertanyaan motivasi berikutnya adalah “mengapa 
bukan kita?”. Jika belum ada yang mau dan mampu men-
jalankan BUM Desa di desa kita, mengapa bukan kita yang 
memulai dan menjalankan usaha BUM Desa? Pertanyan 
terakhir adalah “mengapa tidak sekarang?”. Jika sudah 
ada alasan yang kuat, tidak ada pikiran yang meragukan 
lagi, dan kita memiliki potensi, peluang dan kemampuan 
maka segeralah mulai menjalankan BUM Desa.
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Pendirian dan pengembangan BUM Desa hanya akan 
terjadi jika para pendiri “berani memiliki impian”. Saat im-
pian dan keiinginan untuk mendirikan BUM Desa menguat 
namun masih terbelenggu oleh diri sendiri maupun oleh 
orang lain maka memompa semangat para pendiri BUM 
Desa merupakan keharusan. Karena dengan memompa 
semangat diri (memotivasi) maka BUM Desa dapat berdiri 
dan mulai menjalankan usahanya. Para pendiri BUM Desa 
harus berani berpikir besar (think big) dengan memba-
ngun visi dari BUM Desa. Visi BUM Desa inilah yang akan 
menjadi energi penggerak agar para pendiri dan pengelola 
BERANI untuk segera memulai. Memulai BUM Desa de-
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ngan membangun sebuah perencanaan. Buka kembali 
dokumen studi kelayakan usaha dan/atau rancang bangun 
bisnis BUM Desa yang telah dikembangkan sebelumnya. 
Namun, jika belum memiliki rencana usaha untuk dikem-
bangkan oleh BUM Desa, maka Anda dapat mempercepat 
proses menemukan bisnis BUM Desa yang akan dijalan-
kan dengan menggunakan “Kanvas Model Bisnis”. Kanvas 
adalah kertas/kain kosong yang akan dilukis. Kanvas dalam 
kanvas model bisnis diibaratkan sebagai pikiran kita yang 
masih kosong dengan ide bisnis kemudian akan kita gurat-
kan ide bisnis yang masih berserakan dan tidak beraturan 
menjadi rancang bangun bisnis yang memiliki bentuk dan 
terstruktur. 

B. Merencanakan Bisnis BUM Desa dengan 
Kanvas Model Bisnis 

Memulai atau mengembangkan bisnis atau mengem-
bangkan usaha yang sudah ada dalam Badan Usaha Milik 
Desa (BUM Desa) memang memerlukan perencanaan dan 
keberanian, namun juga memerlukan perhitungan bisnis 
yang matang, sehingga resiko bisnis apapun yang mun-
cul dapat dikelola dengan baik oleh BUM Desa. Salah satu 
cara termudah menyiapkan rencana bisnis atau mengana-
lisa unit bisnis yang ada pada BUM Desa adalah membuat 
“kerangka” atau pondasi bisnis (building block) yang ter-
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integrasi dengan baik. Dalam bukunya “Business Model 
Generation” – Alex Osterwalder & Yves Pigneur menuliskan 
9 pondasi bisnis untuk menggambarkan, memvisualisasi-
kan, menilai, dan mengubah model bisnis atau merenca-
nakan usaha. 

Gambar 1.1 menunjukkan kesembilan blok bangunan 
yang tergambar dalam sebuah kanvas (lembaran kertas), 
disusun berdasarkan cara kerja otak kita. Blok sebelah 
ka nan, didasarkan atas alur kerja otak kanan. Blok sebe-
lah kiiri, didasarkan atas alur kerja otak kiri. Bisnis harus 
meng gunakan otak kanan (logika) dan emosi (otak kanan). 

Gambar 1.1
Kanvas Model Bisnis
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Sebuah model bisnis menggambarkan dasar pemi kir -
an tentang bagaimana kita menciptakan, memberikan, dan 
menangkap NILAI yang akan diberikan kepada konsu men/
masyarakat. Model berpikir yang dapat dijadikan acu an un-
tuk membuat rancang bangun bisnis yang akan dijalankan 
atau dikembangkan oleh BUMDesa.

1. Nilai bagi Pelanggan

Konsumen BUM Desa pada dasarnya adalah setiap 
pe makai produk (barang dan/atau jasa), baik bagi kepen-
ting an diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk 
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Jika 
tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali 
atau diperdagangkan, maka dia disebut pengecer atau dis-
tributor. BUM Desa menjalankan bisnis untuk memperoleh 
keuntungan dari memenuhi kebutuhan konsumen. Kon su-
men akan mengkonsumsi atau menggunakan suatu pro-
duk jika mereka memperoleh nilai dari suatu produk. 

Apa nilai yang disampaikan kepada konsumen BUM 
Desa? Merupakan pertanyaan pertama yang harus dijawab 
oleh para pengelola BUM Desa. Untuk menentukan nilai 
yang akan diberikan kepada konsumen maka pengelola 
BUM Desa harus dapat menjawab pertanyaan di bawah ini:

•	 Apa	masalah	konsumen/masyarakat	yang	akan	diatasi	
oleh bisnis BUM Desa?
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•	 Apa	pekerjaan	konsumen/masyarakat	yang	kita	bantu	
menyelesaikan?

•	 Apakah	kebutuhan	konsumen/masyarakat	yang	akan	
kita penuhi?

•	 Produk	dan	jasa	apa	yang	memberi	nilai	bagi	segmen	
konsumen/masyarakat tertentu?

Jawaban atas sebagian atau seluruh pertanyaan-perta-
nyaan di atas akan memperjelas nilai yang diberikan kepa-
da pelanggan (proposisi nilai) dari usaha yang dijalankan-
nya. Jawabannya merupakan solusi yang ditawarkan oleh 
BUM Desa kepada pelanggan/masyarakat. Bisnis yang 
di jalankan hanya akan berjalan dengan baik jika mampu 
meme nuhi masalah yang dihadapi konsumen. 

Apa jenis usaha dari BUM Desa yang dapat menjawab 
kebutuhan konsumen/masyarakat?

Contoh jawaban misalnya, jika pelanggan/ masyarakat 
me merlukan air bersih tanpa harus mengambil air dari 
sum ber mata air di tempat yang jauh dari rumah, BUM 
Desa dapat membuka Perusahaan Air Minum Desa (PAM-
Des). BUM Desa Labbo di Kabupaten Bantaeng, Sulsel, 
berhasil menjawab kebutuhan untuk mengintegrasikan 
pelestarian hutan dengan distribusi air bersih melalui unit 
usaha jasa air bersih.
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BUM Desa Kaloling Jaya di Desa Kaloling dan BUM 
Desa Tamarunang di Desa Barua, Kab. Bantaeng, Sulsel, 
me miliki usaha sarana produksi pertanian (Saprotan) un-
tuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai hasil dari 
ke berhasilan warga melakukan perubahan pola tanam da-
ri palawija ke tanaman keras. Proses perubahan ini ikut 
me  micu kebutuhan Saprotan. BUM Desa di kedua desa 
ter sebut berkembang bagus karena berhasil memenuhi 
ke bu tuh an masyarakat akan sarana produksi pertanian ta-
naman keras.
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Contoh yang lain adalah keberhasilan BUM Desa Mat-
tiro Bulu, Desa Bonto Tiro, Kab. Bantaeng, Sulsel, dalam 
memenuhi kebutuhan kaum perempuan desa untuk me-
nambah modal usaha kecil rumah tangga dan terbebas 
dari jeratan rentenir. Unit usaha yang dikembangkan oleh 
BUM Desa ini adalah Simpan-Pinjam. Sementara itu, BUM 
Desa Dande Lompoa di Desa Kampala menjawab kebutuh-
an masyarakat yaitu kebutuhan pedagang kecil yang ada di 
sekitar kolam obyek wisata permandian alam Ere Merasa 
sehingga mereka tidak perlu ke kota untuk belanja perse-
diaan barang. BUM Desa ini menjalankan unit usaha grosir 
bagi pedagang kecil di Desa Kampala.

Beberapa contoh BUM Desa sukses di atas menunjuk-
kan bahwa kesuksesan bisnis BUM Desa tersebut karena 
mereka berhasil menyampaikan “nilai” yang bermanfaat 
kepada konsumen. “Nilai” yang mampu menjawab kebu-
tuhan konsumen.

2. Segmen Pasar

Setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki ke-
lompok orang atau organisasi yang berbeda yang hendak 
di jangkau dan dilayani (segmen pasar). Segmen pasar me-
rujuk pada jawaban pertanyaan “Untuk siapa nilai kita cip-
ta kan?” dan “Siapakah konsumen, pelanggan, atau peng-
guna yang paling penting bagi BUM Desa? Mengenali atau 
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mengetahui pelanggan merupakan cara termudah untuk 
menentukan segmen pasar dari unit usaha BUM Desa. 
Apakah pengelola/pengurus BUM Desa sudah mengeta-
hui dengan persis siapa calon pelanggannya? Jika belum 
mengetahui dengan persis siapa calon pelanggan BUM 
Desa maka jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

1. Berapa umur mereka?

Arahkan jawaban Anda kepada kelompok umur yang 
menjadi konsumen utama produk atau jasa yang di-
tawarkan. Misalnya semua kelompok umur (petani 
tanaman keras).

2. Apa jenis kelamin mereka?

Fokuskan jawaban Anda pada jenis kelamin tertentu 
jika produk yang ditawarkan memiliki konsumen 
untuk jenis kelamin tertentu. Misalnya laki-laki dan 
pe rempuan.

3. Dimana mereka tinggal?

Arahkan jawaban Anda pada suatu wilayah/derah 
tertentu jika produk yang ditawarkan memang di-
khu suskan untuk wilayah tertentu. Misalnya pe tani 
di Desa Kaloling dan sekitarnya.

4. Apa yang menjadi kebutuhan mereka?

Sebutkan kebutuhan khusus mereka berdasarkan 
umur, jenis kelamin, dan tempat tinggalnya. Misal-
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nya kebutuhan akan sarana produksi pertanian de-
ngan harga terjangkau.

5. Berapa pengeluaran mereka per bulan?

Arahkan jawaban Anda kepada kelompok pendapat-
an tertentu yang menjadi target konsumen. Misal-
nya petani di desa dengan pengeluaran di atas Rp 
300.000,- per bulan.

Jika bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas 
ber arti BUM Desa sudah siap menjawab pertanyaan pen-
ting berikut: produk atau layanan apa yang akan disediakan 
bagi calon pelanggan? Produk atau layanan apa yang akan 
kita sediakan bagi calon pelanggan yang sesuai berda-
sarkan jawaban 5 pertanyaan di atas adalah Toko Saprotan 
bagi petani di Desa Kaloling Jaya. Jadi BUM Desa akan 
me ngembangkan unit usaha toko Saprotan.

INGAT! Kesalahan yang biasa dilakukan oleh BUM Desa ada-
lah langsung menentukan bisnis dan baru kemudian memu-
tuskan siapa yang akan menjadi pelanggannya. Atau membuat 
produk tanpa memikirkan pasarnya.
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3. Hubungan Konsumen

Setiap perusahaan atau organisasi termasuk BUM 
Desa yang sukses pasti berhasil menjalin hubungan yang 
baik dengan para konsumen atau pelanggan. Pengelola 
BUM Desa harus dapat mengidentifikasi jenis hubungan 
dengan setiap kelompok konsumen yang diharapkan di-
bangun dan dijaga, hubungan seperti apa yang telah di ba-
ngun, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun 
hubungan tersebut, dan bagaimana mereka menyatu de-
ngan seluruh model bisnis BUM Desa.
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Pertanyaan di atas identik dengan proses bisnis yang 
kita kenal sebagai PEMASARAN. Sebuah bisnis baru harus 
diketahui oleh calon pelanggan, karena itu perlu “me nyam-
paikan kepada publik”. BUM Desa dapat menjalin hu bungan 
dengan konsumen/masyarakat dengan berbagai cara. Per-
tama, hubungan transaksional di mana tidak ada hubu ng-
an nyata yang bersifat jangka panjang antara BUM Desa 
dengan konsumennya. BUM Desa berinteraksi dengan kon-
sumen hanya berdasarkan transaksi semata. Misalnya toko 
di terminal, biasanya toko seperti itu tidak membangun hu-
bungan dengan konsumennya. 

Kedua, hubungan jangka panjang yang merupakan 
hubungan mendalam dan berulang antara BUM Desa dan 
konsumen. BUM Desa dapat juga membangun hubung an 
layanan personal kepada konsumen selama proses tran-
saksi maupun setelah transaksi. Seringkali perusaha an 
ju ga menjalin hubungan khusus (prioritas) dengan kon-
su men/klien istimewa atau penting. Namun, ada juga per-
usahaan yang tidak perlu berhubungan langsung dengan 
konsumennya (swalayan), konsumen melayani sendiri de-
ngan peralatan dan fasilitas yang disediakan oleh perusaha-
an. BUM Desa dapat memilih jenis hubungan dengan kon-
sumen yang paling sesuai dengan model bisnisnya.
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4. Saluran Distribusi

Apapun bisnis yang dijalankan oleh BUM Desa, mere-
ka harus menentukan saluran penjualan, yaitu bagaimana 
cara agar produk/layanan BUM Desa sampai ke pelanggan 
atau masyarakat pengguna. Cara menjangkau konsumen 
adalah memilih dan menentukan saluran distribusi yang 
akan digunakan oleh BUM Desa. Menjawab pertanyaan-
per tanyaan berikut ini akan membantu pengelola BUM De-
sa untuk memilih dan menentuan cara menjangkau kon-
sumen yang paling efektif dan efisien. Pertanyaan tentang:

1. Apakah BUM Desa akan membangun tim penjualan 
sendiri? Atau akan memberikan bagian penjualan ke-
pada orang lain seperti distributor? 

2. Apakah Anda akan membuka toko sendiri? Atau mem-
buka counter kecil di dalam toko besar seperti mall? 

Analisa kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan ja-
waban pertanyaan di atas, lalu pilih yang paling efektif dan 
efisien untuk mengantarkan produk ke konsumen sesuai 
dengan rutinitas pelanggan atau masyarakat. Sebagai con-
toh BUM Desa Dande Lompoa di Desa Kampala yang mem-
buka usaha grosir barang dagangan untuk para pedagang 
kecil membuka toko sendiri sebagai cara untuk menjangkau 
konsumen. Membuka toko/outlet atau kantor pemasaran 
sendiri atau memanfaatkan ruang kosong di balai desa. 
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5.  Aktivitas Utama

Setiap bisnis pasti menjalankan kegiatan-kegiatan uta-
ma untuk menghasilkan barang atau jasa untuk konsumen 
dan menghasilkan uang bagi perusahaan. Begitupun de-
ngan BUM Desa. Kegiatan-kegiatan utama tersebut dise but 
se bagai aktivitas kunci. Setiap perusahaan memiliki ak tivitas 
kunci masing-masing. Aktivitas kunci yang dibutuh kan oleh 
BUM Desa sangat tergantung pada:

1. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh BUM Desa.
2. Saluran yang digunakan oleh BUM Desa untuk mendis-

tribusikan produk.
3. Hubungan dengan konsumen yang dibangun oleh 

BUM Desa.
4. Aliran pendapatan dari usaha BUM Desa.

Sebagai contoh Usaha Simpan-Pinjam BUM Desa 
Mattiro Bulu, Desa Bonto Tiro, Kab. Bantaeng, Sulsel, de-
ngan preposisi nilai memenuhi kebutuhan kaum perempu-
an desa untuk menambah modal usaha kecil rumah tang-
ga dan terbebas dari jeratan rentenir dengan pinjaman 
se besar 500 ribu - 5 juta rupiah. BUM Desa ini menerima 
tabungan dari anggota dan memberikan pinjaman modal 
dengan bunga murah, kredit diberikan langsung kepada 
anggota, dan BUM Desa mendapatkan pendapatan dari 
bunga yang dibayarkan oleh peminjam. Aktivitas utama 
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yang akan dilakukan oleh unit usaha simpan pinjam BUM 
Desa tersebut adalah:

1. Kegiatan menerima simpanan/tabungan dari nasabah 
tabungan.

2. Kegiatan memberikan pinjaman (kredit) kepada pe-
min jam.

3. Kegiatan pembukuan transaksi simpanan dan pemin-
jaman.

Selain aktivitas utama tersebut tentu saja BUM Desa 
menjalankan beberapa kegiatan atau aktivitas tambahan 
misalnya rapat rutin, pelatihan untuk staf, penataan arsip, 
dan lain-lain. Manajemen BUM Desa harus fokus pada ak-
tivitas utama tersebut tanpa mengabaikan aktivitas pendu-
kung karena melalui aktivitas utama tersebut BUM Desa 
dapat memberikan layanan (jasa) yang menghasilkan pen-
da patan. 

6.  Sumber Daya Utama

Setiap bisnis pasti membutuhkan sumber daya dalam 
menjalankan kegiatan-kegiatan utama untuk menghasilkan 
barang atau jasa untuk konsumen dan menghasilkan uang 
bagi perusahaan. Begitupun dengan BUM Desa juga mem-
butuhkan sumber daya utama. Setiap perusahaan memiliki 
dan menggunakan sumber daya utama untuk men jalankan 
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aktivitas utama masing-masing. Sumber da ya yang diguna-
kan sangat tergantung kepada proposisi nilai, saluran distri-
bu si, hubungan konsumen, aliran penda patan, dan lain 
se ba gainya. Sumber daya utama yang digu nakan berupa 
mo  dal, bahan baku (material), manusia, teknologi (peralat-
an/mesin), dan informasi.

BUM Desa dalam mengelola dan menjalankan bisnis 
umumnya tidak bisa sendirian. Mereka memerlukan tenaga 
kerja. Sejak awal tentukan berapa banyak dan jenis keahli-
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an apa yang diperlukan oleh BUM Desa. Misalnya dalam 
sebuah toko: berapa banyak tenaga penjual yang diperlu-
kan? Berapa banyak tenaga kasir diperlukan? Berapa ba-
nyak tenaga administrasi seperti staf pembukuan diperlu-
kan? Selain staf/SDM, BUM Desa juga memerlukan sumber 
daya non menusia. Berapa sewa toko/kantor per bulan? 
Berapa jumlah dan harga bahan baku? Apakah BUM Desa 
perlu membuat meja counter atau display untuk penjual-
an. Sumber daya utama yang dibutuhkan oleh BUM Desa 
sangat ditentukan oleh jenis usaha. Sumber daya utama ini 
jika tidak dimiliki dan tersedia akan menyebabkan aktivitas 
utama tidak dapat berjalan dengan efektif. Jadi pengelola 
BUM Desa harus dapat menentukan kebutuhan, memiliki/
menyewa, dan menggunakan sumber daya utama untuk 
menghasilkan barang dan jasa untuk menghasilkan penda-
patan dan keuntungan bagi BUM Desa. 

7.  Mitra Utama

BUM Desa agar sukses dalam berbisnis tentu tidak 
bisa bekerja sendirian, mereka harus bekerja sama dengan 
banyak pihak lainnya. Tentukan dari awal apakah bisnis 
BUM Desa memerlukan investor untuk permodalan atau 
ti dak. Apakah Anda perlu mengadakan perjanjian kerjasa-
ma khusus dengan distributor? Menggandeng mitra atau 
partner yang melengkapi kemampuan yang dimiliki akan 
meningkatkan peluang keberhasilan bisnis BUM Desa. 
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Sebagai contoh usaha sarana produksi pertanian (Sa-
protan) yang cukup berhasil dikembangkan di BUM Desa 
Tamarunang di Desa Barua, Kab. Bantaeng. Kunci sukses 
usaha ini adalah keberhasilan membangun kemitraan de-
ngan warga untuk melakukan transformasi pola tanam 
dari palawija ke tanaman keras. Proses transformasi ini ikut 
memicu kebutuhan Saprotan di samping kebutuhan tetap 
bagi petani Kakao dan Cengkeh. Selain kemitraan dengan 
warga petani mereka membangun kemitraan dengan pe-
masok, LSM, Pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan 
pihak terkait lainnya. Pada intinya, pikirkan untuk menjalin 
kerja sama (jaringan) dengan mitra atau partner utama un-
tuk menjalankan BUM Desa. Kenali aktivitas utama yang 
di lakukan oleh rekanan untuk kita dan jalin kemitraan yang 
saling menguntungkan.

8. Struktur Biaya

Semua hal yang dilakukan dari poin 1 hingga 7 me-
mer lukan biaya, lakukan perhitungan secara seksama, 
lalu putuskan apakah rencana-rencana bisnis BUM Desa 
meng untungkan? Mengetahui menguntungkan atau tidak 
sebenarnya sederhana saja. Caranya dengan memastikan 
bahwa penghasilan BUM Desa lebih besar dari pengeluar-
an. Jika penghasilannya tidak besar berarti BUM Desa akan 
merugi dan bisnis ini tidak layak dijalankan atau dikem-
bangkan. Oleh karena itu, mengenali biaya yang harus 
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dikeluarkan dalam menjalankan BUM Desa meruupakan 
keharusan. Struktur biaya dari bisnis dapat diketahui seca-
ra mudah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan beri-
kut ini: 

1. Biaya apa yang paling penting dalam bisnis BUM 
Desa?

2. Sumber daya utama yang mana paling mahal biaya nya?
3. Aktivitas utama yang mana paling mahal biayanya?

BUM Desa akan sukses ketika menjalankan unit bis-
nis yang “menguntungkan di atas kertas”. Namun satu hal 
yang paling penting, bisnis BUM Desa tidak berjalan di atas 
kertas. Pengelola BUM Desa harus bertindak dan berusaha 
untuk mengendalikan biaya utama dari operasi usaha BUM 
Desa. Langkah nyata pertama yang harus diambil oleh 
BUMDesa yang akan menentukan berjalan/tidaknya unit 
bisnis BUM Desa.

9.  Aliran Pendapatan

Dari semua blok kanvas pemodelan bisnis di atas, 
blok ini yang paling penting. Blok ini mengarahkan pada 
ba gaimana rencana untuk memperoleh penghasilan? Ba-
nyak bisnis yang dibuat tanpa tahu bagaimana memper-
oleh penghasilannya dan ini sangat berbahaya bagi keber-
lanjutan BUM Desa. 
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Sebaiknya BUM Desa menentukan jenis-jenis penda-
patan sejak awal. Apakah BUM Desa akan menjalankan 
unit usaha Perusahaan Air Minum (PAM) Desa dan menda-
patkan pendapatan dari biaya abonemen dan rekening 
pemakaian air oleh pelanggan? Apakah BUM Desa akan 
menyelenggarakan jasa transportasi desa dan mendapat-
kan penghasilan dari tarif angkutan yang dibayarkan oleh 
penumpang? Apakah BUM Desa akan mengembangkan 
desa wisata dan mendapatkan penghasilan dari tiket ma-
suk dan pendapatan dari jasa pendukung wisata lainnya? 
Setelah mengetahui pendapatan mengalir dari mana maka 
langkah selanjutnya adalah memutuskan dan menentukan 
target pendapatan per bulan. Jangan pernah membuat unit 
bisnis BUM Desa tanpa memikirkan rencana pendapat an 
dan berpikir untuk “Dapat duit dari mana?”

Pengelola BUM Desa dapat mengetahui aliran penda-
patan dengan cara mengetahui nilai apakah yang mereka 
benar-benar ingin membayar, cara pembayaran yang lebih 
disukai oleh konsumen, dan kontribusi masing-masing je-
nis pendapatan terhadap total pendapatan.

Gambar 1.2 di bawah ini menunjukkan contoh peng-
gunaan kanvas model bisnis untuk BUM Desa yang memili-
ki unit usaha Pengelolaan Air Minum Desa (PAMDes).
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Setelah para pendiri, pengurus, dan pengelola BUM 
Desa sudah memantapkan diri untuk mendirikan 
BUM Desa maka langkah selanjutnya adalah “Memu-

lai Usaha”. Berani memulai dengan mulai membuka usaha 
dengan bermodalkan apa saja yang dimiliki. BUM Desa 
dapat memulai dengan mengkonsolidasikan visi, pasar, 
produk, orang, dan uang. Pengurus dan pengelola BUM 
Desa harus mulai dari yang paling mungkin dilakukan terle-
bih dahulu. Jangan menunggu semua tersedia dan lengkap 
baru memulai usaha. Namun, BUM Desa perlu memulai us-
aha dengan langkah-langkah yang benar. Langkah-langkah 
yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengara-
han, dan pengendalian. 

BAB II
MENGELOLA ORGANISASI BUM DESA
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A. Perencanaan

Langkah perencanaan ini sebenarnya sudah selesai 
ketika pengurus BUM Desa sudah menemukan ide-ide bis-
nis dan memilihnya menggunakan studi kelayakan usaha 
(SKU). Ide bisnis terpilih ini kemudian lebih didetailkan 
dengan membuat perencanaan bisnis atau usaha (busi-
ness plan). Jadi pada tahap ini pengurus BUM Desa hanya 
perlu memeriksa ulang rencana usaha jika telah dibuat 
dengan melakukan hal-hal berikut ini: 

1. Memeriksa kembali apakah asumsi-asumsi yang men-
dasari rencana operasi, pemasaran, keuangan, dan 
sum ber daya manusia sudah sesuai dengan kondisi 
internal dan eksternal BUM Desa.

2. Memastikan kembali bahwa tujuan dapat dicapai.
3. Menyusun rencana produksi, keuangan, fasilitas, pe-

ma saran, sumber daya manusia, dan logistik.
4. Menyusun kebijakan berupa pedoman untuk pengam-

bilan keputusan
5. Menyusun prosedur dan aturan.
6. Menyusun anggaran dan kegiatan.



Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa 25

B. Pengorganisasian

1. Tujuan Pengorganisasian

Kesepakatan tentang organisasi BUM Desa dituang-
kan dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART). 
Anggaran Dasar memuat paling sedikit rincian nama, tem-
pat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, 
kegiatan usaha, dan kepengurusan. Sedangkan, Anggaran 
Rumah Tangga memuat paling sedikit hak dan kewajiban 
pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkat-
an dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional 
jenis usaha, dan sumber permodalan. Oleh karena itu, AD/
ART sekurang-kurangnya berisi: 

•	 Badan	Hukum,
•	 Bentuk	organisasi,	
•	 Usaha	yang	dijalankan,
•	 Kepengurusan,	
•	 Hak	dan	kewajiban,	
•	 Permodalan,	
•	 Bagi	hasil	laba	usaha,	
•	 Keuntungan	dan	kepailitan,	
•	 Kerjasama	dengan	pihak	ketiga,	
•	 Mekanisme	pertanggung	jawaban,	
•	 Pembinaan	dan	pengawasan	masyarakat.
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Tujuan dari pengorganisasian BUM Desa adalah:

1. Menjamin agar terjadi pembagian pekerjaan yang ha-
rus dilakukan dalam pekerjaan dan unit tertentu pada 
BUM Desa. 

2. Mengatur pemberian tugas dan tanggung jawab yang 
berhubungan dengan pekerjaan masing-masing.

3. Mengkoordinasikan tugas-tugas BUM Desa yang bera-
gam.

4. Menyusun kelompok pekerjaan ke dalam unit atau ba-
gian tertentu.

5. Menetapkan hubungan antar individu, kelompok tu-
gas, dan unit/bagian.

6. Menetapkan jalur formal otoritas.
7. Mengalokasikan dan mengerahkan sumber daya orga-

nisasi atau mengelola usaha yang dijalankan.

Struktur dan desain organisasi BUM Desa perlu dibuat 
agar tujuan dari proses pengorganisasian tersebut dapat dica-
pai. Struktur organisasi merupakan susunan formal pe kerjaan 
da lam sebuah organisasi melalui pendesainan organisasi.

2. Menyusun Struktur Organisasi

Pengelolaan BUM Desa berdasarkan pada AD/ART. 
Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi 
pemerintah desa dan paling sedikit terdiri atas:
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1. Penasihat atau komisaris
2. Pelaksana operasional atau direksi:
a. Direktur atau manajer; dan
b. Kepala unit usaha

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BUM Desa

Penasihat atau komisaris dipegang oleh kepala desa. 
Jika anggota penasihat dan komisaris ditambah dengan 
tokoh masyarakat yang lain maka disebut dewan komisa-
ris/penasihat. Penasihat atau komisaris mempunyai tugas 
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melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada 
pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan 
kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasihat atau komisa-
ris dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan 
me minta penjelasan pelaksana operasional atau direksi 
me ngenai pengelolaan usaha desa.

Pelaksana operasional atau direksi bertanggung jawab 
kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa 
dan mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan. 
Pengelolaan BUM Desa dilakukan dengan persyaratan:

•	 pengurus	yang	berpengalaman	dan	atau	profesional;
•	 mendapat	pembinaan	manajemen;
•	 mendapat	pengawasan	 secara	 internal	maupun	eks

ternal;
•	 menganut	 prinsip	 transparansi,	 akuntabel,	 dapat	 di

per caya, dan rasional; dan
•	 melayani	kebutuhan	masyarakat	dengan	baik	dan	adil.

Struktur di atas merupakan struktur standar, di mana 
pemerintah desa dapat menyesuaikan struktur organisasi 
BUM Desa tersebut menurut kondisi setempat dan kebu-
tuh an organisasi. Prinsip dasarnya adalah struktur organi-
sa si BUM Desa harus sesuai dengan tujuan, fungsi, dan 
usa ha yang dijalankan oleh BUM Desa. Bisa jadi BUM 
Desa belum membutuhkan kepala unit usaha jika masih 
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menjalankan satu jenis usaha. Sebagai contoh, BUM Desa 
cukup menambahkan satu orang staf operasional untuk 
unit usaha. Namun, untuk BUM Desa yang sudah menja-
lankan berbagai unit usaha maka mungkin membutuhkan 
membentuk unit usaha yang dikepalai oleh Kepala Unit 
dengan dibantu oleh beberapa staf.

Setelah struktur organisasi terbentuk dan sudah diisi 
oleh orang-orang yang kompeten maka BUM Desa harus 
segera memulai menjalankan usaha. Tahap memulai usa-
ha berbeda dengan tahap mengelola BUM Desa setelah 
unit usaha didirikan. Metode yang sebaiknya digunakan 
pada tahap memulai usaha adalah menggunakan mana-
jemen proyek. Proyek memulai unit usaha BUM Desa de-
ngan melakukan kegiatan-kegiatan sbb.:

1. Membangun tim kerja, menyusun daftar pekerjaan, 
pem bagian kerja.

2. Menyusun kebutuhan dana (anggaran) yang dibutuh-
kan untuk memulai usaha BUM Desa sebelum usaha 
beroperasi.

3. Mencari dan mengumpulkan sumber modal.
4. Mengurus aspek legalitas usaha jika penting dan dibu-

tuhkan.
5. Merancang bangun produk atau jasa yang akan di pro-

duksi beserta fasilitas produksinya.
6. Pembelian peralatan dan perlengkapan yang dibutuh-

kan.
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7. Pengadaan tanah, bangunan, kendaraan, atau mesin 
yang diperlukan untuk operasional.

8. Merancang strategi promosi dan menentukan target 
pasar.

9. Kegiatan-kegiatan tambahan lainnya sesuai kebutu-
han khusus jenis usaha.

Kegiatan memulai usaha ini merupakan kegiatan pro-
yek yang dibatasi oleh waktu, membutuhkan pengarahan, 
dan pengendalian oleh pimpinan proyek yaitu direktur 
BUM Desa. Kegiatan ini dapat memakan waktu singkat 
atau waktu yang panjang tergantung pada tingkat kerumit-
an dan kompleksitas jenis usaha yang akan dijalankan oleh 
BUM Desa. Kegiatan dalam memulai usaha ini sa ngat pen-
ting sehingga harus direncanakan dan dilakukan dengan 
cermat dan tepat waktu. Setelah tahap ini selesai maka pe-
ngelola dan staf BUM Desa siap untuk memu lai menjalan-
kan operasional rutin dari unit usaha BUM De sa. Bab-bab 
berikutnya dalam buku ini akan menyajikan pedoman un-
tuk menjalankan dan mengembangkan BUM Desa dalam 
operasi, pemasaran, keuangan, dan pengelola an sumber 
da ya manusia.
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Keberhasilan dari sebuah BUM Desa sangat ditentukan 
oleh bagaimana mengelola pemasaran. Walaupun 
BUM Desa merupakan bisnis yang berwatak sosial 

(social entrepreneurship) namun tetap membutuhkan pen-
dapatan untuk mencapai tujuannya. Tujuan tersebut hanya 
dapat dicapai jika BUM Desa memiliki pendapatan. Penda-
patan bersumber dari hasil penjualan/pemasaran produk. 
Manajemen BUM Desa harus mengetahui apa yang sesung-
guhnya dijual. Apa yang dijual akan menentukan bagaima-
na mengelola pemasaran. Kegiatan pemasaran merupakan 
“jantung” yang akan memompa “darah” bagi keberlang-
sung an BUM Desa. Kegiatan pemasaran menghasilkan pen-
dapatan yang dapat digunakan untuk menutup biaya-biaya 
yang harus dikeluarkan. Jika ada surplus pendapatan atas 
biaya maka dikatakan bahwa BUM Desa menghasilkan ke-
untungan dari usaha BUM Desa. 

BAB III
MENGELOLA PEMASARAN BUM DESA
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Kegiatan pemasaran dimulai dengan mengetahui apa 
yang dijual oleh BUM Desa. Apa yang dijual adalah barang 
atau jasa yang ditawarkannya. Barang dan jasa yang men-
jadi kebutuhan masyarakat atau problem yang ditawarkan 
solusinya oleh BUM Desa. Pemasaran produk (barang dan/
atau jasa) dari kebutuhan yang memiliki potensi pasar dan 
potensi atau sumber daya yang dimiliki merupakan kunci 
keberhasilan dari BUM Desa.

A. Strategi Pemasaran

Pengelolaan BUM Desa bertujuan agar tetap hidup 
dan berkembang, mempertahankan dan meningkatkan 
laba, mempertahankan dan meningkatkan penjualan, ser-
ta mampu menyelesaikan problem-problem sosial dan 
ke manusiaan di desa. Oleh karena itu, manajemen BUM 
Desa harus mampu menghasilkan pendapatan dengan 
me masarkan produknya. Adapun proses pemasaran yang 
dilakukan oleh BUM Desa meliputi 7 tahap seperti pada 
gambar 3.1.

Strategi pemasaran BUM Desa merupakan bagian 
da ri perencanaan pemasaran. Strategi pemasaran alat 
pe rencanaan untuk mencapai tujuan BUM Desa dengan 
mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinam-
bungan melalui pasar yang dimasuki dan progam pema sar-
an yang digunakan untuk melayani pasar atau masyarakat 
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Gambar 3.1
Strategi Pemasaran BUM Desa

sasaran tersebut. Strategi ini diawali dengan melihat pelu-
ang pasar, memberikan arah dalam segmentasi pasar, 
identifikasi pasar sasaran, penentuan posisi, unsur bauran 
pemasaran, dan biaya bauran pemasaran. Penyusunan 
rencana usaha, termasuk rencana pemasaran, mengguna-
kan strategi pemasaran sebagai salah satu dasar. Strategi 
pemasaran menjadikan BUM Desa semakin diandalkan 
untuk memenangkan persaingan.
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B. Pengelompokan Pasar

Pengelompokkan pasar (segmentasi pasar) adalah 
kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelom-
pok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, 
karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin 
mem butuhkan produk atau bauran pemasaran yang ber-
beda. Pengelompokkan pasar juga dapat diartikan sebagai 
proses pengidentifikasian dan menganalisis para pembeli 
di pasar produk, menganalisis perbedaan antara pembeli 
di pasar kemudian menempatkannya ke dalam kelompok-
kelompok pasar yang memiliki karakteristik sama.

Sebagaimana bisnis yang lain, BUM Desa tentu saja 
tidak dapat melayani semua konsumen/masyarakat. Oleh 
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karena itu, pengelola BUM Desa harus mengidentifikasikan 
dan memilih siapa atau kelompok mana yang akan dila-
ya ni. BUM Desa perlu mengelompokkan konsumen atau 
masyarakat yang akan dilayani. 

Manfaat yang dapat diperoleh oleh BUM Desa dengan 
melakukan segmentasi pasar adalah:

1. BUM Desa akan berada pada posisi yang lebih baik 
untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan dalam 
pemasaran karena ia lebih mudah untuk mempelajari 
keinginan setiap kelompok pasar (segmen).

2. BUM Desa dapat memilih segmen mana yang berpo-
tensi paling besar yang akan menjadi sasaran. 

3. BUM Desa dapat menggunakan kemampuannya yang 
ada untuk merespon pemasaran yang berbeda-beda 
secara baik, sehinggga dapat menghemat biaya, ener-
gi, dan waktu.

4. BUM Desa dapat mengatur kualitas dan kuantitas 
produk dan pemasarannya.

C. Pasar Sasaran (Target Pasar)

Setelah BUM Desa berhasil mengelompokkan pasar/
masyarakat berdasarkan karakteristik yang sama maka 
langkah selanjutnya adalah menentukan segmen pasar 
ma na yang akan dimasuki. Pasar yang akan dimasuki yang 



Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa36

disebut sebagai pasar sasaran. Mengapa BUM Desa per-
lu menentukan pasar sasaran? Jawabannya karena tidak 
mungkin BUM Desa beroperasi ketika belum memiliki tar-
get pasar. Di samping itu, BUM Desa tidak mungkin ber-
operasi dalam beberapa pasar dan melayani seluruh pe-
langgan atau masyarakat, sehingga ia harus menentukan 
secara pasti pasar mana yang akan dimasuki agar kegiatan 
pemasaran dapat terfokus dan berhasil dengan baik. Pe-
nentuan pasar sasaran sangat penting untuk usaha baru 
seperti BUM Desa. Ketika pasar sasaran sudah ditentukan 
maka produk BUM Desa akan lebih mudah dipasarkan. 

Sebagai contoh bagaimana BUM Desa Mattiro Bulu, 
Desa Bonto Tiro yang memiliki usaha Simpan Pinjam tidak 
melayani seluruh warga masyarakat tetapi memilih fokus 
untuk melayani perempuan desa dengan skala usaha ru-
mah tangga. Mereka fokus pada produk simpan pinjam 
yang paling sesuai dengan kebutuhan perempuan desa.

Penentuan pasar sasaran (target pasar) bagi BUM 
Desa lebih menantang dibandingkan dengan bisnis biasa 
karena BUM Desa adalah bisnis yang berwatak sosial. Oleh 
karena itu, penentuan pasar sasaran BUM Desa sangat 
strategis dan penting untuk mencapai visi BUM Desa seba-
gai penggerak perekonomian masyarakat desa. Pemilihan 
pasar sasaran membutuhkan strategi. Strategi pemilihan 
pasar sasaran diantaranya adalah:
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1. Pasar tidak dibeda-bedakan.

Berdasarkan strategi ini BUM Desa akan memproduk-
si satu produk untuk semua konsumen dengan kegiatan 
yang sama. 

Contoh: BUM Desa yang bergerak dalam jasa simpan 
pinjam hanya menawarkan satu kredit (pinjaman) yaitu 
kre dit usaha dengan jangka waktu 1 tahun untuk setiap 
kon sumen

2. Pasar dibedakan 

Berdasarkan strategi ini BUM Desa memproduksi ber-
bagai produk dan ditujukan kepada kelompok konsumen 
(segmen) yang berbeda dengan program pemasaran 
yang berbeda pula untuk setiap segmen. Strategi ini se-
ring disebut sebagai pasar yang dibedakan (diferensiasi), 
yaitu pasar yang secara sengaja memasuki dua atau lebih 
seg men yang berbeda. Setiap kelompok yang berbeda ini 
akan memperoleh perlakuan yang berbeda pula. 

Contoh: BUM Desa yang bergerak dalam pengelola-
an wisata desa selain menawarkan jasa wisata untuk ma-
syarakat umum, juga menawarkan jasa paket wisata khu-
sus untuk rombongan. BUM Desa Dande Lompoa di Desa 
Kampala di Kab. Bantaeng membuka usaha grosir barang 
dagangan selain melayani kebutuhan pedagang kecil mi-
salnya juga melayani konsumen langsung.
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3. Pasar terkonsentrasi

Jika BUM Desa menerapkan strategi ini, mereka akan 
memusatkan pada kelompok konsumen tertentu yang pa-
ling potensial, kemudian mengembangkan produk yang 
ideal untuk melayani kelompok tersebut. Strategi ini cocok 
untuk BUM Desa dengan sumber daya yang terbatas.

Contoh: BUM Desa yang bergerak dalam pengelolaan 
wisata minat khusus arung jeram hanya memusatkan per-
hatiannya kepada wisatawan minat khusus arung jeram 
dan tidak melayani semua wisatawan karena sumber daya 
yang terbatas. 

4. Pemasaran yang dipecah-pecah 

Strategi yang merupakan lawan dari terkonsentrasi 
adalah pasar yang dipecah-pecah. Pasar yang dikuasai 
dipecah-pecah lagi menjadi bagian yang lebih detail. Stra-
tegi cocok untuk dijalankan oleh BUM Desa yang meng-
hasilkan barang-barang unik atau dengan kualitas tinggi, 
harganya mahal, tetapi konsumen sangat sensitif terhadap 
kepemilikannya. Strategi ini sangat sesuai untuk produk 
yang memilki ego yang sangat tinggi dan hanya dimiliki 
oleh kalangan tertentu yang tidak mau produknya juga 
dimiliki oleh banyak orang. Keberhasilan dalam menerap-
kan strategi ini sangat tergantung pada perusahaan yang 
mampu memberikan keunikan produk, kualitas yang ting-
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gi, pelayanan yang prima dan bersifat khusus/istimewa 
(pesanan). BUM Desa yang bergerak dalam bisnis batik 
tulis klasik atau kain tenun klasik akan cocok menerapkan 
strategi ini.

D. Posisi Produk

Memposisikan produk merupakan kegiatan untuk 
mengkomunikasikan produk suatu perusahaan ke dalam 
pemikiran konsumen. Kegiatan untuk menempatkan suatu 
produk di benak konsumen atau masyarakat. Tujuan mem-
posisikan produk adalah untuk mempermudah konsumen 
mengenali produk BUM Desa di pasar, sehingga produk 
tersebut terpisah atau berbeda dengan merek-merek 
produk pesaing. Selain itu untuk membedakan perusaha-
an, dengan memposisikan perusahaan berbeda dengan 
para pesaingnya di pasar. Banyak cara yang dapat diguna-
kan untuk memposisikan produk BUM Desa secara efektif 
di pasar. Cara memposisikan produk diantaranya adalah:

1. Atribut 

Yaitu memposisikan produk dengan memberikan atri-
but berupa ciri-ciri atau manfaat produk bagi pelanggan, 
sehingga berbeda dengan produk sejenis dari pesaing. 
Mi salnya, BUM Desa yang memproduksi dan memasar-
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kan produk pertanian organik dapat memberikan atribut 
“produk pertanian khusus untuk konsumen yang peduli 
kesehatan”. 

2. Manfaat 

Perusahaan memposisikan produknya berdasarkan 
pada manfaat dari produk tersebut. Perusahaan mempro-
mosikan dengan menonjolkan manfaat dari produk terse-
but kepada konsumen. Misalnya, BUM Desa yang menge-
lola sebuah obyek wisata pemandian air panas yang 
me ngandung belerang dapat memberikan atribut “peman-
dian air panas untuk pengobatan penyakit kulit”.

3. Harga terhadap mutu 

Perusahaan yang menonjolkan harga dan kualitas bia-
sanya menggunakan cara ini untuk memposisikan pro-
duknya. Pilihannya adalah menawarkan produk dengan 
har ga tinggi untuk menunjukkan mutu yang tinggi atau 
justru produk berkualitas tetapi harganya murah. Misalnya, 
BUM Desa pengelola air bersih dapat memposisikan harga 
lebih murah dibandingkan air dari PDAM tetapi dengan 
kualitas air lebih baik karena menggunakan sumber mata 
air alami.
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4. Penggunaan spesifik/khusus 

Perusahaan memposisikan produknya dengan meng-
andalkan pada penggunaan spesifik atau khusus. Perusaha-
an biasanya menyatakan bahwa produknya untuk golong-
an tertentu. Misalnya, BUM Desa yang mengelola wisata 
arung jeram dengan atribut “wisata khusus bagi kalangan 
yang menyukai tantangan”.

5. Pengguna produk

Perusahaan mengkaitkan produknya dengan peng-
guna produk, misalnya mengaitkan dengan tokoh terkenal 
tertentu. Sering kita lihat di beberapa restoran atau rumah 
makan memajang bukti bahwa tempatnya pernah dikun-
jungi artis terkenal atau pernah dikunjungi Pak Bondan 
Winarno.

6. Posisi melawan pesaing

Beberapa perusahaan menggunakan cara memposisi-
kan produk perusahaan secara terang-terangan (frontal) 
yaitu dengan mengambil posisi melawan pesaing. Produk 
perusahaan dikaitkan dengan posisi persaingan terhadap 
pesaing utama. Sebagai contoh BUM Desa yang bergerak 
dalam usaha simpan pinjam dan mengambil posisi ber-
saing dengan rentenir dan menggunakan iklan memper-
bandingkan menyaingi rentenir.
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7. Dikaitkan dengan produk lain

Perusahaan juga dapat memposisikan produknya 
de ngan cara mengkaitkan dengan produk lain. Misalnya 
pro duk kopi dikaitkan dengan produk permen. Sebagai 
contoh permen kopi yang diposisikan sebagai kopi dalam 
bentuk permen.

E. Bauran Pemasaran

Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan kegiat-
an pemasaran untuk mengkombinasikan variabel-variabel 
pemasaran yang dapat dikendalikan. Bauran pemasaran 
dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh ting-
kat penjualan yang diinginkan. Bauran pemasaran terdiri 
dari 4 unsur utama yang terkenal dengan nama 4-P yaitu: 
produk (product), harga (price), distribusi (place), dan pro-
mosi (promotion).

1. Produk

Produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan oleh 
BUM Desa kepada masyarakat untuk mendapatkan perha-
tian permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang da pat 
memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen/ma sya-
rakat. Produk dapat berupa benda fisik, jasa, orang, tem pat, 
organisasi atau gagasan. Pada dasarnya produk adalah se-
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gala sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen/masyarakat. 
Produk merupakan unsur utama dan yang ter penting dari 
bauran pemasaran. BUM Desa yang ingin tetap bertahan 
dalam lingkungan yang pasti berubah-ubah seperti seka-
rang ini dituntut untuk menghasilkan dan mena warkan 
produk yang bernilai pada kelompok (segmen) konsumen 
atau masyarakat yang ditujunya. 

Perencanaan produk BUM Desa akan mencakup se-
mua kegiatan perusahaan untuk menetapkan jenis-je nis 
produk apa saja yang akan dipasarkan, sedangkan pe ngem-
bangan produk akan mencakup kegiatan teknis dari peneli-
tian, pembuatan desain, dan produksi barang atau jasa.

a. Produk Baru

Produk baru bagi BUM Desa adalah suatu produk yang 
dipasarkan BUM Desa yang berbeda dengan produk 
yang sudah pernah dipasarkan atau produk yang sa ma 
sekali baru. Produk baru dapat diklasifikasikan seba-
gai berikut: (1) produk yang benar-benar baru sebagai 
hasil inovasi, (2) produk baru sebagai hasil modifi-
kasi, (3) produk baru dengan manfaat sama, dan (4) 
produk baru karena perubahan merek di mana peru-
sahaan membuat produk yang sama tetapi dipasarkan 
dengan merek berbeda.

Setiap produk baru akan mengalami daur hidup pro-
duk. Produk baru akan mengalami masa perkenal an, 
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pertumbuhan, kedewasaan, dan sampai pada tahap 
penurunan. Pada tahap penurunan itu, selera konsu-
men terhadap produk itu mulai menurun, se hingga 
perlu mengembangkan kegiatan penelitian dan pe-
ngem  bangan (research and development) produk ba-
ru untuk mengantisipasinya. Pengembangan produk 
ba ru membutuhkan daya inovasi dan kreativitas untuk 
mem baca kebutuhan dan peluang pasar.

b. Merk Produk

Perusahaan harus mampu membedakan produknya 
dengan produk lain dan mudah dikenali oleh konsu-
men. Pemasaran suatu produk memerlukan merk pro-
duk yang membedakan suatu produk dengan produk 
lainnya. Merk produk dapat berupa nama, istilah, lam-
bang, atau kombinasinya.

Tujuan pemberian merk produk adalah:

1) Untuk mengidentifikasi guna memudahkan pena-
nganan produk.

2) Untuk melindungi keutuhan produk dari kemung-
kinan ditiru pesaing.

3) Untuk memudahkan konsumen menemukan pro-
duk yang diinginkan.

4) Untuk dasar diferensiasi harga.
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Merek produk sering disamakan dengan merek da-
gang. Perusahaan dalam memilih merek harus mem-
pertim bangkan beberapa hal. Pemilihan merek hen-
dak nya selalu mempertimbangkan hal-hal sebagai 
be rikut:

1) Merek harus mampu memberi gambaran tentang 
manfaat produk.

2) Merek harus mengarah kepada mutu produk.
3) Merek sebaiknya mudah menancap di benak kon-

sumen jadi harus mudah diucapkan, dikenal, dan 
diingat.

4) Merek berguna untuk membedakan dengan pro-
duk lain sehingga harus mudah dibedakan.

c. Pengemasan dan Pelabelan

1) Pengemasan Produk
 Pengemasan produk merupakan kegiatan untuk 

mendesain atau merancang dan memperoleh 
tem pat dan pembungkus untuk suatu produk, ke-
masan selain berfungsi sebagai pelindung produk 
tetapi juga berguna untuk meningkatkan citra pro-
duk. Oleh karena itu, kemasan harus memberikan 
daya tarik tersendiri bagi konsumen. Kema san 
yang digunakan harus memenuhi syarat sebagai 
berikut:
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a) Perlindungan produk. 
 Kemasan harus dapat melindungi produk da-

ri kerusakan, kebocoran dan kehilangan.
b) Praktis dan Ekonomis. 
 Kemasan harus praktis dan ekonomis se hing-

ga memudahkan konsumen dalam mem bawa 
maupun penyimpanan produk.

c) Kesesuaian Ukuran. 
 Ukuran kemasan sebaiknya menyesuaikan 

ter hadap kehendak konsumen
d) Mengganbarkan Produk. 
 Kemasan hendaknya memberikan aspek des-

kriptif yaitu mampu memberikan gambaran 
tentang merek, kualitas, rasa, dan campuran 
atau kombinasi di antaranya.

e) Meningkatkan Citra.
 Kemasan harus mempunyai citra dan aspek 

tertentu sesuai dengan produknya. Misalnya 
ke masan untuk produk kosmetik biasanya 
dikemas sangat menarik, sehingga memberi 
kesan barang yang mahal dan bercitra tinggi.

2) Label Produk
 Produk selain membutuhkan pengemasan juga 

mem butuhkan pelabelan. Label adalah bagian 
dari kemasan dan merupakan informasi tercetak 
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yang ditempelkan pada kemasan produk yang 
memuat tentang informasi tentang produk. Fung-
si label adalah sebagai berikut:
•	 Mengidentifikasi	produk/merk.
•	 Menjelaskan	tingkat	mutu.
•	 Menerangkan	 tentang	 siapa	 yang	mempro

duksi, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isi-
nya, cara penggunaan, dll.

•	 Mempromosikan	produk	melalui	grafirannya	
yang menarik.

2. Harga (Price)

Setelah produk maka perusahaan harus menentukan 
harga dari produknya. Harga harus ditetapkan secara cer-
mat, tepat, dan kompetitif agar perusahaan sukses dalam 
memasarkan barang atau jasa. Harga adalah jumlah uang 
yang dibutuhkan oleh konsumen untuk mendapatkan se-
jumlah kombinasi dari produk dan pelayanan yang maksi-
mal. Menetapkan harga jual atas produksi yang dihasilkan 
oleh BUM Desa merupakan pekerjaan yang tidak boleh di-
abaikan, karena kesalahan didalam menetapkan harga jual 
akan berdampak langsung terhadap keberhasilan usaha 
BUM Desa.



Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa48

Menentukan harga jual ke konsumen akan mempe-
ngaruhi besar kecilnya keuntungan yang dapat dinikmati 
dan seberapa lama BUM Desa bisa mencapai balik modal. 
Namun menetapkan harga jual juga harus hati-hati dan 
penuh perhitungan karena akan menentukan laku atau 
tidaknya sebuah produk. Oleh karena itu, dibutuhkan sua-
tu metode khusus dalam menentukan harga jual.

Tujuan dari perusahaan dalam menetapkan harga 
ada lah sbb.: 

a. Memperoleh penjualan (orientasi penjualan). Penen-
tuan harga produk ditujukan untuk pertumbuhan pen-
jualan dan pertumbuhan pangsa pasar.

b. Memperoleh laba. Laba menjadi salah satu tujuan 
per usahaan. Perusahaan menetapkan harga tertentu 
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atas produk dengan keyakinan bahwa mereka akan 
mem peroleh laba atau keuntungan maksimum yang 
di harapkan dan mencapai tingkat pengembalian in-
vestasi.

c. Memperoleh manfaat no-laba/sosial. Selain tujuan 
atas laba, BUM Desa juga memiliki tujuan bukan laba. 
Tujuan ini menjadi pembeda utama dari BUM Desa 
terhadap bentuk usaha yang lain. Manfaat bukan laba 
dari penetapan harga adalah untuk memperbaiki dan 
mempertahankan pangsa pasar, menjaga stabilitas 
harga pesaing, meningkatkan kepuasan konsumen, 
dan mencapai target pengembalian investasi perusa-
haan. Secara khusus manfaat bukan laba dari BUM 
Desa adalah harga yang berpihak kepada kelompok 
warga miskin dan kaum marginal.

BUM Desa harus mempertimbangkan variabel-varia-
bel yang mempengaruhi keputusan harga jual produk. Be-
berapa variabel yang harus diperhatikan sebelum menen-
tukan harga jual adalah sbb. :

Harga pokok. Harga pokok merupakan biaya untuk 
menghasilkan suatu produk. BUM Desa dapat menentu-
kan harga jual dengan melihat harga pokok ditambah bia-
ya-biaya lain. Setelah itu tambahkan harga pokok dengan 
perhitungan keuntungan yang ingin didapat, maka akan 
ke luarlah harga jual.
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Pasar produk. BUM Desa dapat menentukan harga 
jual dengan melihat ketersediaan produk/usaha sejenis di 
pasar. Jika produk/jasa tersebut sulit didapat sementara 
permintaan tinggi, BUM Desa bisa mematok harga tinggi. 
Namun jika sebaliknya, maka pengelola BUM Desa sebaik-
nya menetapkan harga rendah.

Harga pesaing. BUM Desa sering dihadapkan pada 
kondisi persaingan. Persaingan bisnis acap kali ditunjukkan 
dalam persaingan harga. Sebaiknya memang harga jual 
produk/jasa sebaiknya hampir sama dengan harga pesa-
ing. Namun, BUM Desa dapat menetapkan harga sedikit 
lebih tinggi dibandingkan pesaing, jika memiliki lokasi le-
bih strategis, tempat lebih mewah dan nyaman, pelayanan 
lebih cepat, atau memiliki pelanggan tetap lebih banyak.

Harga rendah. Namun, BUM Desa kadang dihadap-
kan pada persaingan tetapi tidak memiliki keunggulan-ke-
unggulan bersaing seperti tercantum di atas, maka harga 
jual produk/jasa sebaiknya sedikit lebih rendah dari harga 
jual produk pesaing. Harga lebih rendah bukan berarti ha-
rus memangkas keuntungan yang besar. Biasanya peng-
usaha mematok margin keuntungan yang wajar, yaitu ber-
kisar antara 10-20% dari harga pokok.

Di samping itu, harga jual juga dipengaruhi oleh faktor 
pelanggan. Pelanggan dapat mempengaruhi harga berda-
sarkan fitur yang terdapat pada produk tersebut serta kuali-
tasnya. Pesaing juga mempengaruhi harga jual. BUM Desa 
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harus selalu memperhatikan dan dapat mengantisipasi apa 
yang dilakukan oleh pesaingnya, termasuk harga jual pro-
duk mereka, yang bisa menjadi produk pengganti (substi-
tusi) produk tersebut. Faktor biaya juga sangat mempe-
ngaruhi harga jual sebuah produk. Semakin tinggi biaya 
produksi produk tersebut, maka semakin mahal harga jual 
produk tersebut.

3. Saluran Distribusi

Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh 
perusahaan untuk menyampaikan produknya sampai ke 
ta ngan konsumen pada saat yang diinginkan dan dibutuh-
kan. Pemilihan saluran distribusi akan berpengaruh pada 
bia ya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya terse-
but adalah biaya distribusi. Biaya distribusi yang semakin 
besar berakibat harga-harga menjadi lebih mahal sehingga 
kurang kompetitif, begitu sebaliknya.

Sebelum memilih saluran distribusi yang paling sesuai 
untuk BUM Desa maka perlu diketahui terlebih dahulu 
jenis-jenisnya. Jenis-jenis saluran distribusi adalah sebagai 
berikut:

a. Saluran distribusi langsung. Saluran distribusi yang 
langsung dari produsen kepada konsumen tanpa pe-
rantara atau agen.
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b. Saluran distribusi semi langsung. Saluran distribusi 
yang hanya menggunakan satu perantara, misalnya 
melalui pengecer dari produsen. Perusahaan hanya 
menunjuk satu jenis pengecer saja untuk mendistri-
busikan produknya ke konsumen.

c. Saluran distribusi tidak langsung. Saluran distribusi 
yang menggunakan dua atau lebih banyak perantara 
se belum produk sampai di tangan konsumen.
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4. Promosi

Pentingkah promosi untuk BUM Desa? Suatu produk 
betapapun baiknya jika tidak diinformasikan kepada kon-
sumen atau masyarakat maka produk itu tidak dikenal dan 
tidak dipahami sehingga kerja BUM Desa akan sia-sia. Oleh 
karena itu, BUM Desa harus menginformasikan pro duknya 
kepada konsumen, dan berusaha semaksimal mungkin 
untuk mempengaruhi dan membujuk konsumen agar me-
ngerti apa yang telah diciptakan oleh BUM Desa serta ber-
sedia membelinya. Segala usaha untuk menginfor masikan 
produk disebut kegiatan promosi. 

Promosi adalah komunikasi yang persuasif yaitu untuk 
mengajak, membujuk, dan meyakinkan konsumen untuk 
mengarahkan pada tingkatan pertukaran atau transaksi 
dalam pemasaran. Promosi dapat dilakukan melalui meto-
de periklanan, personal selling, promosi penjualan, dan 
ke giatan hubungan masyarakat. Kegiatan promosi harus 
direncanakan dengan baik agar memberikan kontribusi 
yang maksimal bagi peningkatan penjualan dan bagian pa-
sar yang telah ada sebelumnya bagi BUM Desa.

a. Tujuan Promosi

Kegiatan pemasaran berupa promosi memiliki bebe-
rapa tujuan, yaitu:
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•	 Memberikan	informasi	kepada	khalayak	terutama	
konsumen mengenai produk yang telah dikeluar-
kan oleh perusahaan agar diketahui oleh pihak 
lain terutama konsumen.

•	 Memperkenalkan	 dan	memberikan	 pemahaman	
tentang produk BUM Desa kepada masyarakat 
terutama konsumen.

•	 Mendorong	konsumen	untuk	memilih	dan	mem-
beli produk yang dihasilkan oleh BUM Desa.

•	 Menjelaskan	persepsi	produk	yang	dibutuhkan	ke-
pada pelanggan.

•	 Membujuk	konsumen	untuk	memilih	dan	mem-
beli suatu produk yang dihasilkan oleh BUM Desa.

•	 Menanamkan	citra	yang	baik	yang	telah	dihasilkan.
•	 Mengimbangi	kelemahan	unsur	bauran	pemasa-

ran yang lain.

b. Bauran Promosi (marketing mix)

Cara promosi bisa melalui periklanan, personal sel-
ling, promosi penjualan, dan kegiatan hubungan ma-
sya rakat (publisitas). BUM Desa dapat menggunakan 
satu cara atau mengkombinasikan berbagai cara pro-
mosi tersebut. Perusahaan biasanya akan meramu 
ca ra promosi tersebut menjadi satu paket promosi. 
Ketika perusahaan meramu berbagai bentuk promosi 
inilah yang disebut bauran promosi. 
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1) Periklanan
 Promosi selalu diidentikkan dengan periklanan. Pa-

dahal periklanan hanyalah salah satu bentuk ke giat-
an proposi. Periklanan merupakan penyampaian 
pesan yang dilaksanakan oleh perusahaan melalui 
media massa untuk menyebarluaskan pesan atau 
informasi kepada masyarakat. Saat ini tersedia ber-
bagai media untuk periklanan. Me dia yang se ring 
digunakan adalah surat kabar, majalah, media elek-
tronik baik tv atau radio, billboard, internet, dan se-
bagainya. BUM Desa dapat memilih satu atau bebe-
rapa media yang dikombinasikan (media mix).

2) Personal selling
 Penjualan personal (personal selling) adalah 

inter aksi antara individu yang saling bertemu 
em pat mata dengan tujuan untuk menimbulkan 
penjualan. Penjualan dengan personal selling 
ini lebih fleksibel dibandingkan dengan metode 
yang lainnya, karena tenaga-tenaga penjualan 
da pat langsung mengetahui minat dan antusias-
nya (perilaku) konsumen dan sekaligus dapat 
me nge tahui reaksi yang timbul secara langsung 
dari konsumen sehingga dapat mengadakan dan 
memberikan reaksi timbal balik dengan segera. 
Di samping itu penjualan dengan personal selling 
ini lebih efektif walaupun seringkali tidak efisien.
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3) Hubungan masyarakat (Publisitas)
 Perusahaan seringkali membuat devisi khusus 

dalam pemasaran yaitu bagian hubungan ma sya-
rakat (Humas). Kehumasan atau publisitas adalah 
rangsangan terhadap permintaan suatu produk 
dari organisasi melalui pemberitaan yang menarik 
tentang produk pada media publisitas seperti ra-
dio, televisi atau pertunjukan yang digelar tanpa 
dibiayai oleh sponsor. Cara ini sangat baik karena 
publisitas dapat menjangkau pembeli potensial 
yang tak dapat dijangkau oleh periklanan dan per-
sonal selling. Cara promosi ini juga lebih efektif 
ka rena penyampaiannya dilakukan secara rinci 
dan mendetail sehingga merupakan suatu berita 
yang baru dan menarik. Publisitas juga efektif un-
tuk membangun citra baik (image) perusahaan. 
Jenis-jenis publisitas antara lain melalui artikel, 
berita yang memuat hasil konferensi press per-
usahaan, dan berita editorial/ advetorial.

4) Promosi penjualan
 Terakhir, kegiatan promosi selain periklanan, 

personal selling dan publisitas adalah promosi 
penjualan yang dilakukan dengan peragaan, per-
tunjukan, pemberian diskon harga, pameran, 
demonstrasi dan berbagai macam usaha penjua-
lan yang bersifat tidak rutin. Promosi penjualan 
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dapat dikatakan sebagai semua bentuk intensif 
untuk mencapai penjualannya dengan cara mem-
beri contoh barang (sampel), pemberian kupon 
ba rang (voucher), pemberian diskon harga, pem-
berian undian, dan pemberian bantuan.





Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa 59

A. Pengertian Pengelolaan Produksi

Manajemen produksi adalah suatu proses secara ber-
kesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi 
manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, peng-
arahan, dan pengendalian untuk mengintegrasikan berba-
gai sumberdaya secara efisien dalam rangka mencapai 
tujuan perusahaan. Manajemen produksi pada BUM Desa 
merupakan kegiatan pengelola BUM Desa yang berhubung-
an dengan pembuatan produk (barang atau jasa). Operasi 
(operations) adalah kegiatan (proses) merubah masukan 
(input) menjadi keluaran (output) sehingga lebih berman-
faat daripada bentuk aslinya (nilai tambah). Seperti nampak 
pada gambar 4.1. Dengan kata lain, operasi adalah kegiat-
an merubah bentuk untuk menambah nilai lebih (manfaat) 
atau menciptakan manfaat baru. Sebagai contoh kegiatan 

BAB IV
MENGELOLA PROSES PRODUKSI
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operasi dapat dilakukan oleh organisasi pencari laba (for-
profit), misalnya perusahaan furniture, jasa angkutan, dan 
lembaga bukan pencari laba (not for-profit), misalnya panti 
asuhan, lembaga penelitian, BUM Desa, LSM, dll.

Gambar 4.1
Proses Produksi

Masukan atau input dikategorikan dua macam, yaitu 
faktor-faktor produksi yang berupa 4 M [man (manusia), 
money (uang), material (bahan baku), method (mesin/
peralatan/tekhnologi)] dan informasi. Manajemen operasi 
adalah usaha pengelolaan secara optimal penggunan fak-
tor produksi: tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan 
mentah dan faktor produksi lainnya dalam proses tranfor-
masi menjadi berbagai produk barang dan jasa. Saat ini 
in formasi telah menjadi faktor produksi yang sangat pen-
ting bagi perusahaan. Informasi adalah input yang berasal 
dari luar organisasi, misalnya informasi tentang jumlah 
pen duduk, karakteristik penduduk, jumlah konsumen, 
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dan penghasilan konsumen. Keluaran atau output adalah 
produk (barang dan jasa). Sedangkan umpan balik adalah 
input untuk perbaikan dalam proses operasi perusahaan.

Manajemen operasi setidaknya memiliki fungsi-fungsi 
sebagai berikut:

1. Fungsi perencanaan, mencakup perencanaan produk, 
perencanaan fasilitas, dan perencanaan penggunaan 
sumber daya produksi.

2. Fungsi pengorganisasian, mencakup penentuan struk-
tur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang di per-
lukan di bagian produksi untuk mencapai tuju an opera-
si serta mengatur wewenang dan tanggung jawab yang 
diperlukan dalam pelaksanaannya.
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3. Fungsi pengarahan, mencakup kegiatan memberikan 
arah dan memotivasi para staf pada bagian produksi 
BUM Desa untuk melaksanakan tugasnya.

4. Fungsi pengendalian, mencakup kegiatan mengem-
bangkan standar kualitas, waktu kerja, dan hasil kerja 
pada bagian produksi.

Fungsi-fungsi pengelolaan operasi tersebut jika dijalan-
kan oleh pengelola BUM Desa dengan efektif dan efisien 
akan menghasilkan produk yang berkualitas. Produk yang 
mampu memenuhi kebutuhan konsumen/masyarakat. 
Manajer operasi melakukan fungsi-fungsi proses manaje-
men untuk mengarahkan keluaran (output) dalam jumlah, 
kualitas, harga, waktu dan tempat tertentu sesuai dengan 
permintaan konsumen. Jadi manajer operasi bertanggung 
jawab untuk menghasilkan barang dan jasa, mengambil 
keputusan yang berkaitan dengan fungsi operasi dan sis-
tem transformasi, dan mengkaji pengambilan keputusan 
dari suatu fungsi operasi.

B. Pengelolaan operasi BUM Desa

Pengelolaan operasi BUM Desa meliputi berbagai ke-
giatan perancangan dan pengoperasian sistem operasi se-
ba gai berikut :
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1. Merancang atau mendesain sistem operasi

Tahap pertama yang dilakukan oleh BUM Desa dalam 
perancangan atau desain sistem operasi adalah proses me-
milih dan merancang produk. Produk merupakan nilai yang 
ditawarkan oleh BUM Desa. Pengetahuan tentang produk sa-
ngat dibutuhkan dalam proses ini. Setelah produk dipilih dan 
dirancang maka langkah selanjutnya baru dapat dila kukan, 
yaitu memilih dan merancang proses dan peralat an yang di-
gunakan untuk memproduksi barang dan jasa (produk).

Sebagai contoh, BUM Desa yang bergerak dalam usa-
ha penyediaan air bersih dapat memilih dan merancang 
sistem operasinya dengan alternatif sistem pipa dengan 
gravitasi, sistem pipa dengan pompa hidrolik, atau sistem 
truk tanki air. Proses dan peralatan harus ditempatkan pada 
suatu lokasi dan ruangan usaha tertentu sesuai de ngan pi-
lih an sistem operasinya. BUM Desa harus memi lih lokasi, 
penataan fasilitas atau bangunan di lokasi (site plan), dan 
unit produksi kemudian menentukan rancangan tata letak 
dan arus kerja. Setelah itu tugas pekerjaan harus dirumus-
kan. BUM Desa, harus menyusun strategi produksi dan 
operasi serta memilih kapasitas produksi terpasang.

2. Mengoperasikan sistem operasi

Disain sistem operasi dijadikan dasar untuk menyusun 
rencana produk dan operasi BUM Desa. Implementasi ren-
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cana produksi berupa perencanaan dan pengendalian per-
sediaan dan pengadaan bahan, pemeliharaan mesin dan 
peralatan, pengendalian mutu, dan pengelolaan tenaga 
kerja (SDM).

3. Pengambilan Keputusan

Secara umum BUM Desa harus mengambil keputus-
an-keputusan dalam manajemen operasi terkait proses, 
ka pasitas, persediaan, tenaga kerja, dan kualitas/mutu. 

C. Perencanaan Fasilitas Produksi

Perencanaan fasilitas produksi adalah mengatur sara-
na dan prasarana yang dipakai oleh BUM Desa untuk meng-
ubah masukan-masukan sumber daya untuk mencip takan 
barang dan jasa. Perencanaan fasilitas adalah menentukan 
bagaimana suatu aset tetap BUM Desa digunakan secara 
efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan produksi. 
Adapun tujuan perencanaan fasilitas adalah:

1. Efektivitas pengadaan dan penyimpanan bahan baku.
2. Penggunaan tenaga kerja, peralatan, ruang, dan ener-

gi secara efektif
3. Meminimalkan investasi modal.
4. Mempermudah pemeliharaan fasilitas
5. Meningkatkan keselamatan dan kepuasan kerja.
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Perencanaan fasilitas juga dilaksanakan melalui peng-
aturan tata letak mesin produksi. 

D. Perencanaan Tempat Usaha

Walaupun masih sangat jarang BUM Desa yang memi-
liki skala produksi besar dan mengoperasikan pabrik, na-
mun pemahaman terhadap perencanaan pabrik (factoy 
planning) sangat penting. Jika tiba saatnya maka industri-
alisasi desa akan menjadikan desa dapat menjadi sentra in-
dustri tertentu, seperti di China. Perencanaan pabrik meli-
puti pabrik dengan skala kecil hingga pabrik besar. Dalam 
pengelolaan BUM Desa akan dibahas pengelolaan pabrik 
dalam skala kecil atau disebut perencanaan tempat usaha. 
Perencanaan tempat usaha diperlukan untuk menjamin 
kelangsungan hidup dan perkembangan BUM Desa agar 
tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Perencanaan 
tem pat usaha meliputi penentuan lokasi, perencanaan ba-
ngunan, penyusunan peralatan, penerangan, pengaturan 
ke bisingan, dan udara dalam tempat usaha.

a. Pemilihan Lokasi 

Penentuan atau pemilihan lokasi tempat usaha pen-
ting, karena mempengaruhi kedudukan BUM Desa dalam 
persaingan, dan kelangsungan hidupnya. Penentuan lokasi 
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tempat usaha juga harus mempertimbangkan kemungkin-
an perluasan tempat usaha (ekspansi). Pemilihan lokasi ju-
ga harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan pen-
cemaran.

b. Tujuan Perencanaan Lokasi

Tujuannya adalah agar usaha BUM Desa dapat berope-
rasi dengan lancar, efektif dan efisien. Penentuan lokasi 
memperhatikan faktor biaya produksi serta biaya distribusi 
barang yang dihasilkan. Faktor lokasi sangat penting untuk 
menurunkan biaya operasi.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lokasi Tempat 
Usaha:

Faktor utama:
•	 Lingkungan	masyarakat
•	 Kedekatan	dengan	pasar
•	 Tenaga	kerja
•	 Kedekatan	dengan	bahan	mentah	dari	pemasok
•	 Fasilitas	dan	biaya	transportasi
•	 Sumber	daya	alam	lainnya

Faktor sekunder:
•	 Harga	tanah
•	 Dominasi	masyarakat
•	 Peraturan	tenaga	kerja
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•	 Rencana	tata	ruang
•	 Kedekatan	dengan	lokasi	pabrik	pesaing
•	 Tingkat	pajak
•	 Cuaca/iklim
•	 Keamanan
•	 Peraturan	lingkungan	hidup

Pendekatan situasional adalah penentuan lokasi ber-
dasarkan faktor terpenting menurut kebutuhan dan 
kondisi masing-masing BUM Desa. Kondisi setiap 
BUM Desa tidaklah sama sehingga faktor-faktor ter-
pentingnya pasti akan berbeda. Misalnya :

•	 Dekat	dengan	pasar
•	 Dekat	dengan	sumber	bahan	baku	saja
•	 Tersedia	tenaga	kerja

Hal-hal di bawah ini harus dihindari dalam pemilihan 
lokasi, biasanya adalah:

•	 Lokasi	sulit	mendapatkan	tenaga	kerja.
•	 Lokasi	dengan	harga	tanah	murah,	tetapi	kondi

sinya jelek sehingga perlu biaya mahal untuk 
mem buat pondasi.

•	 Lokasi	diluar	kota	dengan	harga	murah,	tetapi	fasili-
tas prasarana jalan dan sarana transportasi belum 
diba ngun.
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•	 Lokasi	di	sekitar	pemukiman	dan	sulit	membuang	
limbah.

•	 Lokasi	di	lahan	konservasi.
•	 Lokasi	 tidak	 sesuai	 dengan	 rencana	 tata	 ruang	

pemerintah.
•	 dll

d. Tahap Pemilihan Lokasi Tempat Usaha

•	 Melihat	kemungkinan	beberapa	alternatif	daerah	
yang akan dipilih.

•	 Melihat	pengalaman	orang	lain	dan	pengalaman	
sendiri untuk menentukan lokasi pabrik.

•	 Mempertimbangkan	dan	menilai	alternatif	pilihan	
yang menguntungkan.

E. Menentukan Tingkat Produksi

Salah satu keputusan penting yang harus dibuat oleh 
pengelola BUM Desa adalah menentukan tingkat (volume) 
produksi. Penentuan volume produksi harus disesuaikan 
dengan kemampuan produksi dan jumlah permintaan pa-
sar. Penentuan tingkat produksi memerlukan adanya per ki-
raan volume produksi yang dapat ditetapkan de ngan me-
tode kuantitatif dan metode kualitatif. Kesalahan da lam 
me nentukan tingkat produksi akan menyebabkan ke ru gian. 
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Baik kerugian karena kelebihan produk maupun kekurangan 
produk. Ukuran utama yang digunakan untuk mengukur ki-
nerja dari manajemen operasi adalah produktivitas. Produk-
tivitas merupakan ukuran bagaimana baiknya suatu sumber 
daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang 
diinginkan.





Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa 71

A. Manajemen Keuangan BUM DESA

Keberhasilan atau kegagalan usaha hampir sebagian 
besar sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan BUM 
Desa. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memak-
simalkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik me-
lalui maksimalisasi nilai perusahaan. Dalam konteks BUM 
Desa, pemegang saham atau pemilik adalah pemerintah 
desa atau masyarakat yang memberikan modal kepada 
BUM Desa. Dengan kata lain sebenarnya pemilik BUM 
Desa adalah masyarakat desa. 

Manajemen keuangan meliputi kegiatan perencana-
an, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian ke -
uangan. Manajemen keuangan bagi BUM Desa adalah ma-
najemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasi an 
dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif (ke pu-
tusan investasi) maupun usaha pengumpulan dana untuk 

BAB V
MENGELOLA KEUANGAN BUM DESA
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pembayaran investasi secara efisien (keputusan pembelan-
jaan). Secara sederhana dan ringkas fungsi dari pengelola-
an keuangan BUM Desa meliputi 3 kebijakan/cara utama 
yaitu:

a. Cara mengivestasikan atau menggunakan dana untuk 
mengembangkan unit-unit usaha.

b. Cara mencari sumber-sumber dana untuk mendanai 
unit usaha.

c. Cara membagi risiko dan keuntungan.

Berdasarkan 3 fungsi pengelolaan keuangan di atas 
ma ka BUM Desa harus mengambil keputusan-keputusan 
dan kebijakan keuangan untuk menjawab pertanyaan-perta-
nyaan berikut ini:

a. Apakah investasi yang dilakukan BUM Desa mengun-
tungkan (profitable)?

b. Bagaimana mengalokasikan dana yang terbatas untuk 
mendatangkan kemakmuran yang maksimal?

c. Berapa dana yang dibutuhkan untuk menjalankan 
BUM Desa dan cara BUM Desa mendapatkan dana?

d. Bagaimana BUM Desa mengelola modal kerjanya un-
tuk menjaga kelancaran operasi dan kontinuitas usaha?

e. Bagaimana mengatur aset (kekayaan) tetap (berupa 
tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, dll), dan aset 
lancar (kas, piutang, dan persediaan)?
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f. Bagaimana menghitung dan membagikan keuntung-
an yang diperoleh oleh BUM Desa?

1. Mengelola Investasi dalam BUM Desa

Keputusan investasi adalah keputusan tentang peng-
alo kasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara 
efektif. Investasi yang efektif untuk mencapai visi, misi, 
dan tujuan BUM Desa. Keputusan tentang apakah investa-
si yang dilakukan BUM Desa dalam unit-unit usaha yang 
menguntungkan (profitable). Keputusan tentang bagaima-
na BUM Desa mengalokasikan dana yang terbatas untuk 
mendatangkan manfaat yang maksimal. Menentukan be-
rapa dana yang dibutuhkan untuk menjalankan BUM Desa. 
Keputusan investasi adalah keputusan yang harus diambil 
terlebih dahulu baru keputusan tentang sumber pendana-
an usaha BUM Desa. 

Mengapa keputusan tentang investasi sebaiknya lebih 
didahulukan dari pada keputusan tentang sumber penda-
na an usaha? Pengembangan BUM Desa harus diawali dari 
ide bisnis yang bagus. BUM Desa yang sehat akan selalu 
berusaha melakukan investasi dalam unit-unit usaha yang 
menguntungkan. Investasi pada ide bisnis dari BUM Desa 
menarik dan layak dari aspek keuangan. Jika ide bisnis 
tersebut menguntungkan baik secara ekonomi maupun 
sosial maka pendanaan investasinya akan lebih mudah ka-
rena banyak pihak yang akan tertarik dan bersedia menda-
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nai. Namun, banyak calon pebisnis maupun pengelola 
BUM Desa justru memulai rencana bisnisnya dari berpikir 
ten tang ketersediaan modal usaha, bukan dari seberapa 
menarik dan menguntungkannya sebuah ide usaha. Jika 
berfikir demikian maka sebagus apapun ide bisnisnya 
maka bisnis itu tidak akan segera dijalankan dengan alasan 
“tidak ada modal”. Apakah investasi yang dilakukan BUM 
Desa dalam unit-unit usaha menguntungkan.

Pada prinsipnya investasi dibedakan menjadi investasi 
jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. 
Investasi jangka panjang merupakan investasi pada aset 
atau harta tetap, nilainya relatif besar, lebih berisiko, dan 
ber jangka waktu lebih dari 5 tahun. Sebaliknya investasi 
jangka pendek merupakan investasi pada aset atau harta 
lancar (modal kerja berupa kas, piutang, dan persediaan), 
nilainya relatif kecil, lebih kecil risikonya, dan berjangka 
waktu kurang dari 1 tahun. Sementara investasi jangka me-
nengah adalah investasi dengan jangka waktunya antara 1 
hingga 5 tahun.

Tujuan dari investasi secara umum adalah memaksi-
mumkan kemakmuran pemegang saham atau memaksi-
mumkan nilai perusahaan. Khusus untuk BUM Desa maka 
yang dimaksud dengan pemegang saham adalah pemerin-
tah desa atau masyarakat desa secara luas. Jadi tujuan in-
vestasi BUM Desa adalah memaksimumkan kemakmuran 
pemerintah desa atau masyarakat desa. Tujuan itu dapat 
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dicapai jika BUM Desa melakukan investasi yang memberi-
kan nilai sekarang yang lebih besar dari investasinya, maka 
nilai BUM Desa akan meningkat. Keputusan investasi BUM 
Desa harus dinilai dalam hubungannya dengan kemam-
puan unit usaha yang dijalankan oleh BUM Desa untuk 
menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih besar dari 
yang disyaratkan oleh pemilik dalam hal ini adalah peme-
rintahan desa dan masyarakat.

Terdapat 4 macam investasi jangka panjang yang 
mungkin akan dilakukan oleh BUM Desa, yaitu:

1. Investasi penggantian aset karena sudah usang atau 
karena adanya teknologi yang baru.

2. Investasi perluasan usaha (ekspansi) berupa penam-
bahan kapasitas produksi karena adanya kesempatan 
usaha yang lebih baik.

3. Investasi penambahan produk baru atau diversifikasi 
produk.

4. Investasi lain yang tidak termasuk ke dalam ketiga ka-
te  gori tersebut.

Rencana investasi jangka panjang sering disebut de-
ngan proyek investasi. Proyek investasi bagi BUM Desa 
adalah rencana investasi yang akan dilakukan pada unit-
unit usaha yang akan dijalankan. Pengelola keuangan da  
lam melakukan analisis atau menentukan apakah satu atau 
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beberapa investasi layak (menguntungkan) atau ti dak harus 
melakukan perkiraan atau estimasi aliran kas di masa da-
tang yang mencakup aliran kas masuk (dana yang akan di-
terima) dan aliran kas ke luar (dana yang akan di keluarkan). 
Proses memperkirakan aliran kas ini bukan pekerjaan yang 
mudah. Peran utama pengelola keuangan dalam mempro-
yeksikan aliran kas meliputi pengkoordinasi an dan pe-
ngen dalian proses estimasi yang melibatkan semua pihak 
da lam BUM Desa. 

Pada tahap awal analisis investasi unit usaha BUM 
Desa adalah menghitung berapa jumlah dana yang dibu-
tuhkan (investasi awal) untuk memulai sebuah unit usaha 
BUM Desa dan perkiraan aliran kas bersih yang akan diper-
oleh. Investasi awal berupa lahan, gedung/kantor, mesin, 
peralatan, modal kerja, dan lain-lain. Perkiraan pendapat-
an bersih adalah pendapatan operasional dikurangi biaya-
biaya operasional ditambah penyusutan (depresiasi) dan 
ditambah satu dikurangi tarif pajak dikalikan bunga. Aliran 
kas bersih adalah total aliran kas masuk dikurangi total 
aliran kas keluar. Jika dirumuskan maka aliran kas bersih 
(AKB) adalah sbb.:

Aliran Kas Bersih (AKB) = Laba Bersih sebelum bu nga 
dan pajak + depresiasi
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di mana:

•	 Laba	bersih	=	pendapatan	operasional		biaya	opera-
sional 

•	 Depresiasi	:	penyusutan	harta	tetap

Aliran kas bersih berupa laba bersih sebelum dikura-
ngi pembayaran bunga dan pajak karena perusahaan tidak 
ingin mencampuradukkan keputusan investasi dengan ke-
putusan pendanaan. Penyusutan aset (depresiasi) perlu 
di tambahkan karena penyusutan harta tetap merupakan 
pe nyisihan dana untuk mengganti aktiva tetap tersebut se-
hingga harus ditambahkan. Perkiraan dan analisis investasi 
jangka panjang biasanya menjadi salah satu bagian dari 
dokumen studi kelayakan usaha dan perencanaan usaha 
(business plan) BUM Desa.

BUM Desa sebagai lembaga bisnis sosial tidak sela-
yaknya hanya mengambil keputusan bisnisnya hanya ber-
dasarkan pertimbangan untung rugi semata. Tujuan uta ma 
bisnis non laba adalah menyediakan jasa kepada ma sya-
rakat sekitarnya, dan bukan hanya kemakmuran pribadi 
atau segelintir orang. Dengan demikian penganggaran mo-
dal dalam konteks bisnis non laba harus mempertimbang-
kan beberapa faktor selain tingkat keuntungan dari investa-
si usaha yang dibiayai. Namun, demikian prinsip investasi 
pada unit usaha untuk perusahaan yang mencari laba tetap 



Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa78

dapat diterapkan dalam bisnis non laba dengan beberapa 
modifikasi. Karena jika bisnis non laba membiayai proyek 
atau usaha yang tidak menguntungkan dan hal itu berlang-
sung untuk jangka waktu panjang maka akan mengakibat-
kan kebangkrutan. 

Sebagai contoh, BUM Desa yang memiliki usaha dis-
tri busi air bersih hanya mengedepankan misi sosialnya 
dan mengabaikan keuntungan usaha kemudian menetap-
kan tarif yang sangat rendah. Bahkan hanya cukup untuk 
mem biayai operasional rutin. Jika ada kerusakan jaringan 
pipa atau mesin maka BUM Desa akan mengalami kesulit-
an keuangan. Akhirnya, jika ini berlangsung dalam jangka 
panjang maka BUM Desa akan mengalami kebangkrutan. 
Jadi investasi pada usaha/bisnis yang menguntungkan 
sangat perlu diperhatikan oleh pengelola BUM Desa.

Hal pertama yang harus diperhatikan oleh pengelola 
BUM Desa dalam mengambil keputusan investasi adalah 
karena usaha bisnis non laba harus memberikan nilai so-
sial (social value) selain nilai ekonomi (economic value), 
maka analisis proyek investasi bisnis non laba harus mem-
pertimbangkan nilai sosial tersebut.

2. Mengelola Modal Kerja BUM Desa

Sekitar 90% waktu yang dimiliki oleh manajer keuangan 
dicurahkan untuk manajemen modal kerja (working capi-
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tal management), dan pekerjaan pertama pengelola BUM 
Desa adalah modal kerja juga. Terdapat 2 pertanyaan men-
dasar dalam kebijakan modal kerja BUM Desa:

1. Berapakah jumlah aktiva lancar (kas, piutang, dan per-
sediaan) yang sesuai untuk dipelihara oleh BUM Desa, 
baik secara total maupun per rekening.

2. Bagaimana aktiva lancar tersebut seharusnya didanai 
(sumber dananya)?

Pengertian modal kerja (working capital) dibagi men-
jadi 2, yaitu modal kerja kotor (gross working capital) dan 
modal kerja bersih (nett working capital). Modal kerja ko-
tor merupakan keseluruhan jumlah kas, piutang dan perse-
diaan. Sedangkan modal kerja bersih adalah modal kerja 
kotor yang sudah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban 
atau hutang lancar (jangka pendek). Modal kerja BUM Desa 
dapat dilihat pada neraca sebelah kiri. Secara harafiah se-
benarnya modal kerja berarti modal untuk bekerja. Artinya 
kalau tidak ada kas, piutang, dan persediaan maka perusa-
haan tidak dapat beroperasi dengan baik. Perusahaan tidak 
dapat membayar tagihan-tagihan dan kewajibannya tepat 
waktu dan operasi perusahaan tidak berjalan dengan baik. 
Manajemen modal kerja yang efektif akan berdampak pada 
likuiditas perusahaan.
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Investasi modal kerja merupakan proses terus mene-
rus selama BUM Desa beroperasi dan dipengaruhi oleh:

1. Jumlah dana yang diinvestasikan pada aset lancar 
(kas, piutang, dan persediaan) BUM Desa.

2. Jumlah hutang jangka pendek yang digunakan
3. Tingkat investasi pada setiap jenis aset lancar
4. Sumber dana tertentu dan komposisi hutang lancar 

yang harus dipertahankan oleh BUM Desa.

Modal kerja ditentukan oleh siklus operasi dari BUM 
Desa, yaitu mulai dari uang tunai, pengadaan bahan, pro-
ses produksi, distribusi (penjualan), sampai menjadi uang 
tunai kembali. Besar kecilnya modal kerja merupakan 
fungsi dari berbagai faktor:

1. Jenis produk yang dibuat

Kebutuhan modal kerja BUM Desa dengan usaha 
PAMDes akan berbeda dengan toko saprotan.

2. Jangka waktu siklus operasi

Semakin lama proses uang tunai menjadi uang tunai 
kembali maka semakin besar kebutuhan modal kerja nya

3. Tingkat penjualan

Semakin tinggi tingkat penjualan maka kebutuhan in-
vestasi pada persediaan juga akan makin besar
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4. Kebijakan persediaan

Semakin tinggi tingkat persediaan yang dibuat oleh 
perusahaan maka semakin besar kebutuhan modal 
kerjanya.

5. Kebijakan penjualan kredit

Semakin besar penjualan kredit (piutang usaha) maka 
akan semakin besar pula kebutuhan modal kerjanya.

6. Seberapa jauh efisiensi manajemen aktiva lancar 

Semakin efisien pengelolaan kas, piutang, dan perse-
diaan maka semakin kecil modal kerja perusahaan.

Bagaimana menentukan besarnya kebutuhan modal 
kerja? Sebagai ilustrasi sederhana misalkan seorang peng-
usaha roti “Pagi Sore” memproduksi roti pada malam hari 
untuk dijual di toko-toko sekitar rumah. Roti dijual di waktu 
pagi hari ke toko-toko dengan sistem pembayaran lang-
sung (tunai), sehingga pada sore hari semua uangnya telah 
kembali. Misalkan untuk pembelian bahan baku dan bahan 
lain untuk produksi roti serta membayar ongkos karyawan 
dalam sehari membutuhkan modal Rp 1.000.000,-/hari/
produksi. Pengusaha roti ini mengambil tingkat keuntung-
an sebesar 20%. Jika dianggap semua roti produksinya 
terjual maka pada sore hari dia akan mengantongi uang 
sebesar Rp 1.000.000,- ditambah 20% x Rp 1.000.000,- 
atau sama dengan Rp 1.200.000,-. 
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Bagaimana jika karena sekarang mulai ada pesaing 
yang menjual roti sejenis ke toko langganan tapi dengan 
sistem konsinyasi 1 hari? Mau tidak mau pengusaha roti 
tersebut juga harus menggunakan sistem konsinyasi agar 
toko mau menjualkan roti produksinya. Apakah kebutuhan 
modal yang semula Rp 1.000.000,-/hari/produksi akan 
ter pengaruh? Jawabannya pasti, YA. Sistem konsinyasi 
1 hari menyebabkan modal kerjanya tidak akan kembali 
hari itu juga. Jadi pengusaha roti tersebut tidak akan da-
pat berproduksi kalau tidak menambah modal sebesar Rp 
1.000.000,-. Akibatnya modal kerjanya membengkak 2 
kali lipat menjadi Rp 1.000.000,- x 2 yaitu Rp 2.000.000,-. 
Bayangkan jika pengusaha tersebut baru dibayar 3, 4, atau 
5 hari kemudian, maka makin besar kebutuhan modal ker-
janya.

Modal kerja ini dapat dikurangi jika pengelola BUM 
Desa dapat mengurangi hari keterikatan dana pada ma-
sing-masing biaya. Misalnya melakukan nego kepada pihak 
pemasok bahan baku untuk mengurangi waktu pembayar-
an di muka atas pesanan bahan baku dari 4 hari menjadi 3 
hari, melatih pekerja sehingga proses produksi dari 3 hari 
menjadi 2 hari. Semua itu jika dilakukan maka akan dapat 
mengurangi modal kerja.
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3. Sumber Modal BUM Desa

a. Sumber Modal BUM Desa
 Berdasarkan PP No. 72/2005 dan Permendagri No. 

39/2010, permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUM 
Desa) dapat berasal dari:
a. Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang dipisah-

kan.
b. Penyertaan modal dari masyarakat, tabungan/

sim  panan masyarakat.
c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 

Pem kab./Kota, dan dana tugas pembantuan.
d. Pinjaman dari pinjaman lembaga keuangan atau 

Pemda.
e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi 

hasil atas dasar saling menguntungkan, misalnya 
dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

 Khusus untuk sumber modal dari pinjaman dalam 
PP No. 72/2005 Pasal 80 mengatur sebagai beri-
kut: “Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan 
pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-
un dangan. Pinjaman dilakukan setelah mendapat 
per setujuan BPD”. Sementara itu Permendagri 
No. 39/2010 Pasal 16 menyebutkan bahwa modal 
BUM Desa dapat berasal dari dana bergulir pro-
gram pemerintah dan pemerintah daerah yang 
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di serahkan kepada desa dan/atau masyarakat me-
lalui pemerintah desa.

b. Pembagian Hasil Usaha BUM Desa

Permendagri No. 39/2010 Pasal 17 telah mengatur 
se cara jelas pembagian hasil usaha BUM Desa “Bagi 
hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha”. 
Bagi Hasil BUM Desa dialokasikan sebagai berikut:

a. Pemupukan modal usaha
b. Pendapatan Desa
c. Pendidikan pelatihan pengurus
d. Komisaris 
e. Direksi
f. Kepala Unit Usaha dan karyawan
g. Dana Cadangan

B. Akuntansi untuk BUM DESA

1. Memahami Logika Laporan Keuangan

a. Laporan Posisi Keuangan dalam Pengelolaan BUM Desa

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari pro-
ses pembukuan atau akuntansi. Dalam manajemen 
BUM Desa, pemerintah desa dan siapapun yang ber ke-
pen tingan, dapat mengetahui kondisi keuangan BUM 
Desa dengan membaca laporan keuangan. Namun, 
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tidak banyak pihak yang berkentingan atas lapor an 
ke uangan ini sungguh-sungguh memahami logika 
dari laporan keuangan. Hal itu dapat dipahami karena 
mereka memang berasal dari kalangan yang berbeda-
beda. Kemungkinan justru mereka lebih banyak yang 
berasal dari luar bidang akuntansi dan keuangan.

Beberapa pertanyaan yang sering muncul terkait de-
ngan pengelolaan keuangan BUM Desa adalah:

1. Pendapatan yang diperoleh BUM Desa tinggi, te ta-
pi mengapa dalam laporan Laba Rugi justru me-
nunjukan angka laba yang sangat kecil? 

2. Penjualan BUM Desa rendah, tetapi mengapa da lam 
laporan Laba Rugi justru menunjukan angka minus 
atau menderita kerugian? Bukankah jika penju alan 
rendah berarti aktivitas produksi juga rendah se-
hingga seharusnya BUM Desa tidak me rugi?

3. Penjualan BUM Desa sangat tinggi, pada lapor an 
Laba Rugi menunjukan angka laba yang signifikan, 
tetapi mengapa begitu banyak pemasok (supplier) 
yang mengeluhkan keterlambatan pem ba yaran 
oleh BUM Desa?

4. Modal yang diinvestasikan oleh pemerintah desa 
untuk BUM Desa menunjukan peningkatan yang 
cukup besar, namun mengapa tidak ada bagian 
keuntungan yang disetorkan ke desa untuk me-
ningkatkan pendapatan asli desa?
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Jawaban atas pertanyaan di atas merupakan pembe-
lajaran yang sangat penting dalam memahami logika 
laporan keuangan bagi BUM Desa. Keempat pertanya-
an di atas sesungguhnya hanya memerlukan pemaha-
man terhadap logika akuntansi yang sangat sederha-
na dan lazim terjadi di hampir semua perusahaan. 
Artinya, jika pengelola BUM Desa mampu memahami 
logika-logika, dibalik sebuah laporan keuangan, seha-
rusnya mereka dapat memberi saran dan masukan 
ba gi manajemen BUM Desa mengenai apa yang perlu 
(atau tak perlu), apa yang penting (atau tak penting), 
dan mana yang prioritas (atau tidak prioritas) untuk di-
la kukan di masa-masa yang akan datang agar masalah 
yang sama tidak terjadi lagi.

Kondisi apa saja yang dapat dilihat dengan mem
ba ca laporan keuangan BUM DESA? Untuk sung-
guh-sungguh memahami logikanya, maka seseorang 
harus memposisikan diri sebagai pihak yang sangat 
berkepentingan untuk mengetahui kondisi keuangan 
dari BUM Desa. Posisi seseorang dalam BUM Desa 
bisa bermacam-macam. Seseorang dapat memiliki 
po sisi sebagai penanggung jawab/komisaris, pengelo-
la, pengelola unit usaha, pegawai atau karyawan BUM 
Desa. Misalkan, Anda sebagai pengelola BUM Desa, 
apa yang ingin Anda ketahui tentang kondisi keuangan 
BUM Desa?
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Pertama, mengetahui kekayaan BUM Desa. Apakah 
keuangan BUM Desa dalam kondisi baik-baik saja? 
“Baik-baik saja” dalam hal ini berarti BUM Desa mam-
pu beroperasi secara lancar. Unit bisnis BUM Desa ha-
nya akan dapat berjalan lancar jika:

•	 BUM	Desa	memiliki	kas	dan	setara	kas	(termasuk	
di dalamnya adalah tabungan atau deposito) yang 
cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional 
BUM Desa sehari-hari; misalnya untuk membeli 
ATK, membayar rekening listrik, membayar reke-
ning telepon, membayar gaji/upah, dan lain-lain.

•	 BUM	Desa	memiliki	kas	dan	setara	kas	yang	cukup	
untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, yaitu: 
mampu membayar utang kepada pemasok/sup-
plier, bank, dan membayar SHU kepada pemerin-
tah desa atau pihak lainnya.

•	 BUM	Desa	memiliki	persediaan	(bahan	baku	un-
tuk diproduksi atau barang jadi untuk di jual).

•	 BUM	Desa	memiliki	sarana	dan	fasilitas	yang	cu
kup untuk menunjang kelancaran operasional 
BUM Desa.

Jawaban atas pertanyaan tersebut di atas dapat dite-
mukan dalam Laporan Keuangan yaitu di Neraca. 
Neraca sering juga disebut sebagai “Laporan Posisi 
Keuangan”. Marilah kita pelajari Neraca, yang menga-
cu kepada persamaan akuntansi di bawah ini:
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HARTA = HUTANG + MODAL
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Kedua, mengetahui kekayaan bersih BUM Desa. Berda-
sarkan contoh neraca di atas Kepala Desa sebagai 
anggota komisaris bisa melihat posisi keuangan BUM 
Desa dan memperoleh informasi tentang kekayaan 
bersih BUM Desa. Kekayaan bersih adalah kekayaan 
ko tor dikurangi kewajiban/hutang. Kekayaan kotor 
BUM Desa sama dengan total nilai aktiva (asset)-nya. 
Dalam contoh ini adalah Rp 105.000,-. Jika diban-
ding kan dengan total kewajiban (hutang) yang sebe-
sar Rp 30.000,- masih ada selisih kekayaan sebesar 
Rp 75.000,-. Selisih sebesar Rp 75.000,- inilah yang 
di sebut dengan kekayaan bersih BUM Desa. Kekayaan 
bersih ini menunjukkan bahwa BUM Desa memiliki ke-
mampuan yang cukup untuk memenuhi semua kewa-
jibannya, di mana jika semua aset BUM Desa dijual 
maka semua utang bisa dilunasi.

Ketiga, mengetahui posisi kas perusahaan. Jika kem-
ba li ke pertanyaan no. 3 di depan, seharusnya BUM De-
sa dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat 
pada waktunya, tetapi mengapa banyak pema sok (sup-
plier) yang mengeluhkan keterlambatan pem  bayaran 
oleh BUM Desa? Jawaban atas pertanya an pertanya-
an khusus seperti ini, perhatian harus di arah kan ke 
elemen-elemen neraca yang lebih kecil. Pada sisi ak-
tiva nampak akun “Kas” saldonya hanya Rp 10.000,-, 
se mentara akun “Utang Dagang” di sisi sisi Kewajiban 
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nampak sebesar Rp 15.000,-. Kondisi ini membuat 
BUM Desa akan mengalami defisit (kekurangan) kas 
sebesar Rp 5.000,-. Defisit sebesar Rp 5.000,- inilah 
yang menyebabkan banyak pemasok yang mengalami 
penundaan pembayaran.

Keempat, menemukan SOLUSI KEUANGAN. Menga pa 
permasalahan keuangan terjadi demikian? Bagaimana 
cara mengatasinya? Apa yang perlu dilakukan oleh pe-
ngelola BUM Desa agar kondisi ini tidak terjadi lagi di 
masa yang akan datang? Bentuk neraca sudah diran-
cang sedemikian rupa sehingga akan mampu menye-
diakan jawaban atas semua kemungkinan pertanyaan 
keuangan yang ada. Tentu saja harus dengan pema-
haman logika akuntansi dan keuangan. Berdasarkan 
laporan neraca BUM Desa memiliki total aktiva (aset) 
sebesar Rp 105.000,-, mengapa rekening kas nilainya 
hanya Rp 10.000,- di mana sisanya? Pengelola BUM 
Desa selanjutnya harus mengalihkan perhatian ke ele-
men aktiva (aset) lainnya, yaitu:

•	 Piutang	sebesar	Rp	40.000,
•	 Persediaan	sebesar	Rp	10.000,	dan
•	 Aktiva	tetap	sebesar	Rp	45.000,	(terdiri	dari	me

sin, gerobak sampah, dan bangunan).

Data ini menunjukkan bahwa harta atau aset BUM 
Desa menumpuk di rekening “Piutang” sebesar Rp 
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40.000,-. Jadi pertanyaan “mengapa”-nya sudah terja-
wab. BUM Desa terlalu banyak memberikan kredit/hu-
tang ke pelanggannya (piutang). Pengelola BUM Desa 
tinggal berpikir bagaimana cara mengatasi dan cara 
mencegahnya, jika hal tersebut terjadi di waktu yang 
akan datang. 

Manajemen BUM Desa untuk mengatasinya perlu 
memfokuskan perhatian pada proses penagihan piu-
tang. Mungkin dengan memberikan potongan untuk 
pembayaran lebih awal, kalau perlu menggunakan 
jasa debt collector jika mengalami kesulitan penagih-
an. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh 
manajemen BUM Desa agar tidak terjadi lagi di masa 
yang akan datang, misalnya perlu mengubah kebijak-
an penjualan kredit, mungkin dibuat lebih ketat lagi, 
lebih selektif terhadap pemberian kredit, termin pem-
bayaran diperpendek, dan lain sebagainya

Kelima, mengetahui modal pemilik. Pemilik modal 
BUM Desa adalah pemerintah desa, masyarakat, dan 
pihak lainnya. Pengelola BUM Desa dapat melihat 
perkembangan modal pemilik dengan melihat neraca. 
Neraca menunjukkan bahwa total “modal atau ekui-
tas pemilik” meningkat Rp 15.000,-. Modal pemilik 
ber tambah dari modal awal sebesar Rp 60.000,- kini 
menjadi Rp 75.000. Mengapa angkanya sama persis 
dengan “kekayaan bersih” BUM Desa yaitu Rp 75.000,- 
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apakah karena kebetulan? Jawabannya adalah TIDAK. 
Hal ini bukan suatu kebetulan tetapi berasal dari per-
samaan dasar akuntansi, di mana:

Harta = Kewajiban + Modal Pemilik

Modal Pemilik = Harta – Kewajiban.

Harta Jika Kekayaan Bersih = Aset – Kewajiban, maka

Modal Pem Kekayaan Bersih ilik = Modal Pemilik.

Jika kembali ke pertanyaan ke-4 di awal: “Mengapa 
modal pemilik meningkat tetapi tidak ada SHU BUM 
Desa yang bisa dibagikan kepada pemerintah desa 
sebagai penerimaan desa?” Jawabannya kembali ke 
ma salah ketersediaan kas. BUM Desa tidak memiliki 
cukup kas, jumlah kas hanya Rp 10.000,-. 

Bagaimana mengatasinya? Cara mengatasinya adalah 
sama seperti solusi sebelumnya. Pengelola BUM Desa 
perlu lebih detail memastikan ketersediaan kas dan 
pengalokasiannya. Apakah sudah seperti yang diren-
canakan?, apakah dipergunakan secara efeisien?, dan 
lain sebagainya dapat dilihat di “Laporan Arus Kas”. 
Laporan Arus Kas, untuk beberapa perusahaan publik 
wajib ada. Sedangkan untuk perusahaan non publik 
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bisa ada bisa tidak. Mengapa boleh ada boleh tidak? 
Hal itu terjadi karena “Laporan Arus Kas” hanya meru-
pakan rincian lebih detail dari rekening “Kas” di Nera-
ca, sehingga pada dasarnya, nilai akhir dari laporan 
arus kas sama dengan saldo yang ada pada akun 
“Kas” di Neraca.

Keenam, mengetahui pososi keuangan BUM Desa 
pada suatu periode tertentu. Hal yang tak kalah pen-
tingnya untuk diketahui dari sebuah Neraca ada-
lah “Tanggal Neraca” (dibawah tulisan “NERACA 
...........”), dalam contoh ini adalah “Per 31 Desember 
2011.” Artinya: Kekayaan Kotor sebesar Rp 105.000,- 
dan Kekayaan Bersih sebesar Rp 75.000,- adalah “Ke-
kayaan BUM Desa” per tanggal 31 Desember 2011. 
Itulah penyebab mengapa dalam teori akuntansi, Ne-
raca didefinisikan sebagai “Laporan yang menyajikan 
posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.” 
Neraca dapat dianalogikan sebagai potret keuangan 
perusahaan pada satu periode tertentu.

b. Laporan Laba Rugi dalam Pengelolaan BUM Desa

Penting bagi pengelola BUM Desa untuk mengetahui 
berapa besarnya kekayaan BUM DESA, mengetahui 
apakah BUM Desa mampu melunasi utang-utangnya 
saja. Namun belumlah cukup, pengelola BUM Desa 
juga ingin mengetahui:
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•	 Apakah	bulan/tahun	 ini	BUM	Desa	memperoleh	
keuntungan atau merugi? Jika BUM Desa merugi, 
mengapa?

•	 Apakah	 operasional	 BUM	Desa	 berjalan	 dengan	
efisien atau sebaliknya, justru terjadi pemborosan?

•	 Apakah	sumber	daya	BUM	Desa	lebih	banyak	di-
gunakan untuk aktivitas yang menghasilkan ba-
rang/jasa atau justru untuk hal-hal di luar aktivitas 
utama BUM Desa?

Semua jawabannya dapat ditemukan dalam “Laporan 
Laba Rugi”. Sebagai gambaran dapat dilihat contoh 
Laporan Laba Rugi BUM Desa “Suka Untung” berikut 
ini:

BUM DESA “Suka Untung”

Laporan Rugi Laba

Periode berakhir 31 Desember 2011
dalam ribuan rupiah

A. Pendapatan

Penjualan 200.000
Retur 15.000
Diskon 10.000
Pendapatan lain-lain 12.000

Total Pendapatan 187.000

B.
Harga Pokok Penjualan 
(HPP)

50.000
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C. Laba Kotor 137.000 A - B

Gross profit margin = 137 
: 187 = 73%

D. Biaya-Biaya

Biaya Gaji 32.000
Biaya Listrik 15.000
Biaya Telepon 35.000
Biaya Sewa 13.000
Biaya Penyusutan 10.000
Biaya Pemeliharaan 7.000
Biaya Perjalanan Dinas 9.000
Biaya ATK 6.000
Biaya Kurir 5.000

Total Bersih 132.000

E. Laba Bersih 5.000 C - D

Memperhatikan Laporan Laba Rugi BUM Desa “Suka 
Untung” di atas, terlihat dengan jelas bahwa:

(a) Pendapatan : Rp 187.000,-
(b) Harga Pokok Penjualan : Rp 50.000,-
(c) Laba Kotor : Rp 137.000,
(d) Biaya-biaya : Rp 132.000,-
(e) Laba Bersih : Rp 5.000,-
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Di antara kelima angka-angka di atas, mana yang pa-
ling penting bagi pengelola BUM Desa? Sudah pasti 
“Laba Bersih”. Laba bersih menunjukkan angka Rp 
5.000,-. Laba Ini sangat kecil jika dibandingkan de ngan 
nilai pendapatan BUM Desa sebesar Rp 187.000,-
. Dengan kata lain, kemampulabaan (profit margin) 
BUM Desa hanya 3% (= 5/187). Dengan kondisi ini, 
lebih baik dana BUM Desa ditempatkan pada deposito 
yang mampu menghasilan tingkat pendapatan yang 
lebih tinggi. Tindak lanjut yang biasanya dilakukan 
oleh pengelola BUM Desa adalah bertanya kepada staf 
pembukuan atau akuntansi “Mengapa labanya hanya 
Rp 5.000,- padahal pendapatannya tinggi? Pasti ada 
yang tidak beres di sini.” Akuntan atau petugas pem-
bukuan dengan tegas akan menjawab “Karena biaya-
nya tinggi.” Ya pasti. Pendapatan yang tinggi sewajar-
nya diikuti dengan biaya juga tinggi. Kecuali BUM 
Desa dapat berproduksi tanpa biaya. Semua pebisnis 
mengetahui bahwa pendapatan dikurangi biaya sama 
dengan laba atau rugi. Namun, bukankah jika penda-
patan tinggi maka biaya juga tinggi, dan seharusnya 
labanya masih tetap tinggi?

Direktur BUM Desa kemudian dapat meminta staf 
pem bukuan agar melakukan pemeriksaan secara sek-
sama. Staf pembukuan atau bagian keuangan mung-
kin akan memeriksa kembali angka-angka yang ada di 
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laporan, membandingkan dengan neraca saldo, mem-
bandingkan dengan buku besar, bahkan bukti transak-
si dibandingkan dengan catatan transaksi (jurnal) satu-
per-satu. Semua perhitungan diperiksa satu per satu. 
Akhirnya, setelah beberapa hari kemudian kemba li 
dengan jawaban “Semua angka sudah diperik sa se-
cara cermat, hasilnya sudah benar dan akurat. Semua 
jurnal sudah benar, tidak ada transaksi yang terting-
gal atau diposting dua kali”. Lalu bagaimana? Inilah 
me ngapa penting untuk memahami logika akuntansi 
dengan baik. Menguasai teknis akuntansi, mahir men-
jurnal dan membuat laporan keuangan, tetapi tidak 
(belum) memahami logika akuntansi dengan baik 
tidak akan membantu dalam mengelola keuangan.

Marilah kita cari jawabannya dengan logika akuntansi. 
Jika pengelola BUM Desa sudah memahami apa logi-
ka di balik Laporan Keuangan, cukup hanya dengan 
me lihat Laporan secara sepintas dari atas ke bawah. 
Pertama silakan lihat rekening “Pendapatan”, lalu ban-
dingkan dengan “Harga Pokok Penjualan”. Apakah 
angkanya terlihat logis? Apakah masuk akal jika de-
ngan pendapatan sebesar Rp. 187.000,- harga pokok 
penjualannya mencapai Rp. 50.000,- sehingga laba 
kotornya menjadi Rp. 137.000,-? Perhatian difokuskan 
dilokalisir di sini dahulu. Untuk mengetahui logis atau 
tidak logis, bisa menggunakan alat bantu yang dise-
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but dengan “Gross Profit Margin”. Gross profit mar-
gin (marjin laba kotor) bermanfaat untuk mengetahui 
apakah perbandingan antara pendapatan dengan laba 
kotor. 

Gross profit margin BUM Desa “Suka Untung” dapat 
dihitung menggunakan rumus:

Gross Profit Margin = Laba Kotor (Gross profit) : 
Harga Pokok Penjualan

Berdasarkan data laporan keuangan di atas maka 
gross profit margin sebesar:

Gross Profit Margin  

= Laba Kotor : Harga Pokok Penjualan

= Rp 137.000,- : Rp 187.000,- 

= 0,73 (73%)

Jadi BUM Desa “Suka Untung” memiliki gross profit 
margin sebesar 73%. Angka ini ada dan memiliki fung-
si. Pertanyaaan selanjutnya, apakah gross profit margin 
sebesar 73% itu wajar? Direktur BUM Desa dapat me-
manggil akuntan atau pengelola keuangan, merekalah 
yang paling tahu berapa besarnya gross profit margin 
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untuk produk yang dijual BUM Desa. Cara lain adalah 
dengan membandingkan gross profit margin sebesar 
73% ini dengan angka gross profit margin bulan lalu. 
Jika diperlukan dapat ditarik hingga satu tahun ke be-
lakang untuk melihat ‘trend’-nya.

Banyak ahli yang merekomendasikan bahwa untuk 
penelusuran cepat, pengelola dapat memilih menggu-
nakan kelaziman dan benchmark. Gross profit margin 
untuk jenis usaha manufaktur atau pengolahan ada di 
kisaran 25 hingga 50%. Untuk jenis perusahaan jasa 
ada di kisaran 50% hingga 70%. Sedangkan, untuk 
jenis usaha perdagangan (termasuk retail/eceran) ada 
di kisaran 70% hingga 200%.

BUM Desa dalam contoh ini bergerak pada bidang ma-
nufaktur/pengolahan, maka angka gross profit mar  gin 
sebesar 73% tergolong tinggi. Dengan demikian akar 
masalahnya sudah jelas bukan berada di antara wilayah 
pendapatan hingga harga pokok penjual an (HPP). Per-
tanyaan berikutnya adalah lalu di mana per masalahan 
sebenarnya? Berdasarkan laporan laba rugi rekening 
setelah pendapatan dan HPP adalah rekening biaya. 
Sudah pasti ada di wilayah biaya-biaya.

Selanjutnya tinggal memeriksa wilayah rekening-re-
kening biaya yang ada di laporan laba rugi. Manaje-
men BUM Desa dapat memeriksa di antara biaya-bia-
ya tersebut mana yang terlihat tidak wajar? Jika BUM 
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Desa memiliki laporan laba rugi bulan sebelumnya, 
maka cukup dengan meletakannya secara bersisian 
dengan laporan laba rugi bulan sebelumnya, kemudi-
an dibandingkan. Cara lain adalah dengan mengecek 
besaran biaya yang janggal. Angka yang janggal lang-
sung saja ditandai dengan dilingkari atau diberi warna. 
Berdasarkan laporan laba rugi di atas dapat ditemu-
kan bahwa besaran biaya yang janggal adalah “Biaya 
Telepon” yaitu sebesar Rp 35.000,-. Mengapa besaran 
biaya ini janggal? Bandingkan dengan “Biaya Gaji?” 
misalnya. Apakah masuk akal jika biaya telepon lebih 
besar dibandingkan biaya gaji dalam sebuah perusaha-
an manufaktur? Tentu hal ini tidak logis.

Manajemen BUM Desa tinggal memikirkan solusi un-
tuk permasalahan ini. Semua transaksi sudah dipe-
riksa hingga ke nota-nya oleh staf pembukuan dan 
hasilnya akurat. Jika jurnal dan angka di nota benar, 
berarti yang salah adalah staf BUM Desa yang boros 
menggunakan telepon. Pembekakan pada biaya te-
lepon menunjukkan bahwa pasti ada pemakaian yang 
luar biasa tinggi di luar kebutuhan perusahaan. Mana-
jemen BUM Desa kemudian dapat melakukan inves-
tigasi lebih lanjut siapa yang menggunakan telepon 
secara tidak wajar. Untuk mencegah agar tidak tejadi 
lagi di masa yang akan datang, mungkin BUM Desa 
perlu membuat aturan pemakaian telepon. 
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Penggunaan logika-logika akuntansi dasar seperti ini 
sangat perlu terus diasah oleh pengelola BUM Desa, 
agar penguasaan akuntansi dan keuangan menjadi se-
makin matang, sehingga pengelola BUM Desa dapat 
menjalankan fungsi dengan baik, dan bisa membe ri 
masukan kebijakan yang bermanfaat bagi pengelola-
an BUM Desa.

2. Siklus Pembukuan BUM Desa

Apa Itu Akuntansi? Akuntansi dapat didefinisikan se-
bagai seni melakukan pencatatan, pengelompokan, dan 
pe laporan transaksi keuangan. Siklus Akuntansi adalah 
rangkaian proses, selangkah demi selangkah, proses itulah 
yang sering diistilahkan dengan pembukuan (bookkeep-
ing).

Apakah pembukuan sama dengan akuntansi? Pem-
bukuan jelas berbeda dengan akuntansi. Pekerjaan pem-
bukuan selesai sampai pada siklus saja, sementara peker-
jaan akuntansi jauh lebih dalam dan luas dari sekedar siklus 
akuntansi (pembukuan), termasuk auditing (pemeriksaan), 
penyusunan sistem akuntansi, akuntansi manajemen, 
hingga perpajakan.

Pembahasan dalam buku ini, pengelolaan keuangan 
untuk BUM Desa, hanya akan difokuskan pada siklus akun-
tansi (pembukuan). Apa saja langkah-langkah yang dilalui 
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dalam satu siklus akuntansi. Terdapat 9 (sembilan) langkah 
dalam Satu Siklus Akuntansi, yaitu

Langkah ke-1. Mengumpulkan dan Menganalisa Data 
Transaksi

Langkah ke-2. Mencatat Transaksi 

Langkah ke-3. Memindahkan Catatan Transaksi ke Buku 
Besar

Langkah ke-4. Membuat “Neraca Percobaan”

Langkah ke-5. Membuat (Jurnal) Penyesuaian

Langkah ke-6. Membuat Neraca Percobaan Setelah Pe-
nyesuaian 

Langkah ke-7. Menyusun Laporan Keuangan 

Langkah ke-8. Melakukan Penutupan Buku 

Langkah ke-9. Membuat Penyesuaian Kembali 

Langkah-1. Mengumpulkan dan Menganalisa Data 
Transaksi

Siklus akuntansi dimulai dari proses pengumpulan 
data transaksi keuangan dalam bentuk bukti transaksi 
yang lazim disebut ‘nota’. Sesungguhnya bukti transaksi 
keuangan tidak selalu dalam bentuk nota, bisa jadi dalam 
bentuk lain, misalnya: akte, surat perjanjian, kwitansi, surat 
pengakuan utang-piutang.
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Melalui bukti inilah data transaksi keuangan diidentifi-
kasi. Setelah bukti transaksi terkumpul, selanjutnya dinilai 
apakah transaksi itu sah untuk diakui atau tidak, berapa 
yang harus diakui.

Misalnya: Pada hari ini BUM Desa “Suka Untung” 
membeli peralatan kantor, atas pembelian tersebut BUM 
Desa memperoleh bukti transaksi berupa nota. Disamping 
membeli peralatan kantor juga membayar upah pegawai, 
atas pembayaran upah tersebut, pegawai menandatangani 
kwitansi, dan seterusnya.

Bukti-bukti transaksi tersebut oleh pagawai akuntansi 
dikumpulkan, lalu dinilai apakah bukti transaksi itu sah atau 
tidak, berapa besarnya nilai transaksi yang harus diakui.

Langkah-2. Mencatat Transaksi (Menjurnal)

Memasukan nilai yang terdapat pada bukti transaksi 
ke dalam buku catatan transaksi. Proses ini disebut dengan 
proses pencatatan oleh orang akuntansi disebut “menjur-
nal” sering juga disebut “posting”.

Proses menjurnal bisa jadi dilakukan setiap kali ada 
tran saksi secara terus menerus sepanjang hari atau di ma-
suk  an sekaligus di sore hari. Catatan-catatan transaksi di 
langkah ini dalam akuntansi disebut dengan “Jurnal Umum 
(General Journal)”. Buku-buku yang menampung catatan 



Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa104

transaksi ini sering disebut dengan buku jurnal umum 
(akan dibahas jenis-jenis buku catatan ini secara terpisah).

Misalnya: Pukul 8:00 pagi ada transaksi penjualan, sete-
lah nota dinilai (pada langkah-1) langsung dijurnal ke dalam 
buku penjualan. Pukul 10:00 pagi terjadi transaksi penjualan 
berikutnya, nota dinilai, setelah itu dijurnal. Bisa jadi transak-
si-transaksi tersebut dikumpulkan saja dahulu, baru kemu-
dian dijurnal menjelang penutupan jam kerja. Disarankan 
agar setiap transaksi langsung dijurnal (jangan dikumpulkan 
terlebih dahulu). Jangan menunda pencatat an.

Di era komputerisasi sekarang ini, proses menjurnal 
tidak lagi dilakukan dengan mencatat di buku. Melainkan 
dimasukan ke dalam sistem perangkat lunak akuntansi 
(software akuntansi).

Langkah-3. Memindahkan Catatan Transaksi ke Buku 
Besar

Pada langkah sebelumnya (jurnal umum), catatan tran-
saksi masih dalam kondisi tercampur (berbagai macam 
transaksi ditampung dalam satu catatan). Di langkah keti-
ga ini, catatan transaksi tersebut dipindahkan ke dalam 
kelompok-kelompok akun/rekening (account) sesuai de-
ngan jenis transaksinya.

Misalnya: Jenis transaksi penjualan dipindahkan ke da-
lam akun penjualan, jenis transaksi pembelian bahan baku 
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secara kredit dimasukkan ke dalam akun persediaan dan 
utang, jenis transaski berupa pembelian aset dimasukan ke 
dalam akun aktiva tetap, dan seterusnya.

Kelompok-kelompok akun ini disebut “Buku Besar 
(General Ledger)”. Di dalam akun buku besar, satu jenis 
transaksi terkumpul menjadi satu kelompok, misalnya: 
akun buku besar penjualan terdiri dari transaksi-transaksi 
penjualan saja, rekening kas terdiri dari transaksi-transaksi 
yang berupa kas saja, rekening aktiva tetap terdiri dari tran-
saksi-transaksi aktiva tetap saja.

Di akhir proses ini, kumpulan nilai-nilai transaksi akan 
membentuk nilai akhir yang disebut dengan “saldo akhir 
(ending balance)”. Saldo akhir bisa berupa saldo debit 
atau saldo kredit, sesuai dengan jenis akunnya:

•	 Akunakun	kelompok	aktiva	(kas,	piutang,	perse-
diaan, aktiva tetap) bersaldo debit.

•	 Akun	kelompok	kewajiban	(hutang)	bersaldo	kre
dit

•	 Akunakun	kelompok	ekuitas pemilik (modal, laba 
ditahan) bersaldo kredit

•	 Akun	pendapatan	bersaldo	kredit
•	 Akun	biaya	bersaldo	debit
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Catatan:

Di era komputerisasi, kehadiran software akuntansi mem-
buat proses pada langkah ketiga ini praktis tidak diperlu-
kan lagi. Software yang dipakai secara otomatis melakukan 
proses pemindahan data dari jurnal umum ke buku besar, 
begitu langkah kedua (menjurnal umum/posting) dilaku-
kan.

Dalam akuntansi manual proses pemindahan ke buku 
besar mungkin dilakukan setiap menjelang penutupan bu-
ku, sehingga saldo akhir buku besar juga baru bisa dilihat. 
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Sedangkan dalam akuntansi terkomputerisasi (mengguna-
kan software akuntansi), proses pemindahan terjadi setiap 
kali transaksi dimasukan ke dalam software akuntansi dan 
saldo akhir langsung bisa dilihat sesaat setelah posting di-
lakukan.

Bagi BUM Desa yang baru pada tahap awal menjalan-
kan BUM Desa mungkin masih sulit melakukan pembuku-
an (akuntansi). Kendalanya adalah tidak memiliki tenaga 
yang mampu membuat pembukuan. Jangan khawatir jika 
hal ini terjadi. Pengelola BUM Desa hanya perlu membiasa-
kan dan membudayakan untuk tertib mengumpulkan bukti 
transaksi, menyimpan bukti transaksi, dan mencatat semua 
transaksi yang terjadi dalam buku catatan. Catat tanggal, 
keterangan transaksi, dan nilai transaksi secara lengkap. 
Bukti transaksi dan catatan transaksi ini akan sangat ber-
guna ketika nanti Pengelola BUM Desa sudah mampu dan 
ingin mulai melakukan pembukuan dan membuat laporan 
keuangan.

Langkah-4. Membuat “Neraca Percobaan”

Membuat neraca percobaan biasanya dilakukan seti-
ap menjelang penutupan buku. Apa itu neraca percoba an? 
Bagaimana cara membuatnya? Saat ini semua perusa haan 
sudah menggunakan sistem ‘double entry’ yang mensya-
ratkan kondisi yang seimbang (balance). Artinya setiap pe-
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nambahan pada suatu rekening selalu disertai oleh pe ngu-
rangan di rekening lain. Begitupun demikian sebalik nya. 
Sebagai implementasi, setiap transaksi dicatat ke da lam 
2 (atau lebih) jenis rekening sekaligus. Misalnya: PT. ABC 
membeli peralatan kantor senilai Rp. 1 juta. Transaksi pem-
belian ini dicatat dengan sistem double-entry, sehingga jur-
nalnya menjadi:

[Debit]. Aktiva – Peralatan Kantor = Rp. 1 juta

[Kredit]. Kas = Rp. 1 juta

Artinya: atas satu transaksi penjualan tersebut, di satu 
sisi membuat nilai aktiva peralatan kantor bertambah sebe-
sar Rp. 1 juta, di sisi lainnya akun kas berkurang pada nilai 
yang sama, sehingga terjadi kondisi seimbang (balance). 
Dengan demikian, setelah semua transaksi terkumpul dan 
terakumulasi di buku besar, penggunaan sistem double-
entry membuat NILAI - atau rupiah - jenis akun bersaldo 
debit akan selalu sama dengan jenis akun bersaldo kredit.

Proses membuat neraca percobaan (trial balance) 
pada langkah ini dimaksudkan untuk melakukan perco-
baan. Percobaan untuk memastikan bahwa nilai jenis akun 
bersaldo debit sama dengan jenis akun bersaldo kredit se-
hingga balance (seimbang). Secara keseluruhan, jumlah 
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nilai transaksi debit sama dengan transaksi kredit. Kon-
kretnya, saldo-saldo akhir akun bersaldo debit dijumlah-
kan, dan saldo-saldo akun bersaldo negatif juga dijumlah-
kan, lalu dibandingkan. Jika nilainya sama berarti balance 
(sudah benar). Bagaimana jika tidak sama (tidak balance)? 
Maka langkah-langkahnya adalah menyelidiki dan menca ri 
tahu mengapa tidak sama. Yang jelas sudah pasti ada ke ti-
dak sesuaian pencatat (jurnal).

Langkah-5. Membuat (Jurnal) Penyesuaian

Ada berbagai kemungkinan penyebab terjadinya ke-
ti dak sesuaian, sehingga nilai rekening bersaldo debit de-
ngan rekening bersaldo kredit menjadi tidak sama (tidak 
ba lance):

•	 Adanya	transaksi	yang	belum	dicatat
•	 Adanya	transaksi	yang	dicatat	terlalu	besar	atau	terlalu	

kecil (kesalahan perhitungan)
•	 Adanya	transaksi	yang	tidak	bisa	diakui	sekaligus	aki-

bat penerapan sistem akrual. Misalnya: atas pembelian 
aktiva tetap tidak bisa dibebankan sebagai biaya seka-
ligus, melainkan dialokasikan secara bertahap melalui 
penyusutan. Pendapatan diterima dimuka tidak bisa 
diakui sekaligus, melainkan dialokasikan secara berta-
hap. Beban bunga, beban sewa, pendapatan sewa, 
pendapatan bunga, dll.



Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa110

Oleh karena itu, perlu dibuatkan jurnal penyesuaian 
agar kesimbangan tercapai. Untuk pengalokasian penyusu-
tan dan transaksi akrual, perlu dibuatkan tabel perhitung an 
dan jadwal. Setelah jurnal penyesuaian dimasukan, proses 
dilanjutkan ke langkah berikutnya.

Langkah-6. Membuat Neraca Percobaan Setelah 
Penye suaian 

Langkah keempat diulangi sekali lagi. Bila masih be-
lum balance, maka langkah kelima juga dulangi. Kedua 
langkah ini akan terus diulangi hingga kondisi seimbang 
(balance) tercapai.

Langkah-7. Menyusun Laporan Keuangan

Setelah kesimbangan tercapai maka Laporan Ke uang an 
bisa disusun. Laporan keuangan adalah salah satu produk 
utama proses akuntansi, terdiri dari empat jenis laporan ya-
itu:

•	 Laporan	 Laba	 Rugi	 (Income Statement/Profit and 
Loss Statement)

•	 Neraca	(Balance Sheet)
•	 Laporan	Arus	Kas	(Cash Flow Statement)
•	 Laporan	Perubahan	Ekuitas/Modal	(Equity Statement)
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Langkah-8. Melakukan Penutupan Buku

Penutupan buku dilakukan agar pendapatan dan bia-
ya terakumulasi dan dilaporkan untuk periode tertentu 
(umum nya bulanan, kuartalan, atau tahunan). Lembaga 
keuangan seperti bank mungkin melakukannya setiap hari 
agar kedua jenis rekening ini tidak bercampur dengan pe-
ri ode berikutnya, maka perlu ditutup sehingga saldonya 
menjadi nol di setiap akhir periode. Selisih antara penda-
patan dengan biaya menghasilkan nilai tertentu. Nilai itulah 
yang disebut “Laba (profit)” atau “Rugi (loss)”. 

Laba terjadi bila selisih tersebut bernilai positif di ma-
na pendapatan lebih besar dibandingkan biaya. Sedang-
kan rugi terjadi bila selisih bernilai negatif di mana biaya 
lebih besar dibandingkan pendapatan. Penutupan dilaku-
kan dengan memasukan jurnal pembalik (reversal jour-
nal). Membalik pendapatan yang biasanya dijurnal di sisi 
kredit, pada proses ini ditempatkan di sisi debit; dan bia-
ya yang biasanya ditempatkan di sisi debit, pada proses 
ini ditempatkan di sisi kredit, sehingga rekening-rekening 
pendapatan dan biaya akan menjadi nol. Nilai selisih (laba/
rugi) dipindahkan ke neraca, yaitu akun “Laba Peride Ini 
(Current Earning)” yang akan menambah rekening Laba 
Ditahan (Retained Earning). Jurnal pembalik untuk menu-
tup pendapatan dan biaya juga disebut jurnal penutupan 
(closing jurnal).
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Setelah langkah ke delapan ini dilakukan, maka reken-
ing-rekening pendapatan dan biaya akan bernilai nol. Akun 
yang masih memiliki nilai saldo hanya akun-akun yang ma-
suk dalam kelompok neraca saja (kas, piutang, persedia an, 
aktiva tetap, utang, dan modal atau ekuitas pemilik). Nilai 
saldo akun-akun kelompok neraca terus diakumulasi dan 
dilanjutkan di periode-periode berikutnya.

Langkah-9. Membuat Penyesuaian Kembali (Pasca 
Penutupan)

Langkah terakhir ini dilakukan untuk 2 tujuan, yaitu:

a. Untuk memastikan bahwa semua kelompok akun pen-
dapatan dan biaya telah ditutup; dan

b. Untuk memastikan bahwa semua saldo akun kelom-
pok neraca sudah dalam kondisi seimbang (balance) 
dan siap untuk menjadi saldo awal pembukaan buku 
periode berikutnya.

Langkah-langkah tersebut yang harus dilewati dalam 
proses akuntansi, yang sering disebut dengan pembukuan 
(bookkeeping). Rangkaian langkah-langkah tersebut ada-
lah satu siklus akuntansi (accounting cycle) dan akan ber-
ulang di periode-peride berikutnya sepanjang perusa ha an 
masih beroperasi. Nampak mudah bukan? Pada ke nya ta-
an nya, tidak semudah itu. Menjadi semakin rumit ketika 
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menangani transaksi untuk jenis bidang usaha yang ber-
beda karena masing-masing memiliki kekhususan.

3. Cara Mudah Menyusun Jurnal Akuntansi

Pahami mekanisme akuntansi terlebih dahulu! Ba nyak 
pengelola BUM Desa yang masih mengalami kesulitan da-
lam membuat jurnal. Mereka masih bingung untuk memu-
tus kan rekening mana yang didebit dan rekening mana 
yang dikredit. Sebagian besar staf pembukuan atau akun-
tansi pernah berada di situasi ini. Setiap proses pembelajar-
an semuanya berawal dari tidak bisa, lalu mulai belajar, 
ragu-ragu, sering salah, namun lama-lama akan terbiasa. 
Pekerjaan pembukuan menjadi mudah. Penyusunan jurnal 
menjadi lebih mudah jika tahu teknik dasar akuntansi terle-
bih dahulu. Tehnik akuntansi dasar seperti apa yang harus 
dikuasai terlebih dahulu untuk belajar menjurnal. Langkah 
pertama adalah memahami mekanisme akuntansi terlebih 
dahulu.

a. Mekanisme Dasar Akuntansi
Jika ada pertanyaan: “Berapa keuntungan BUM Desa 
selama tahun fiskal ini?” Untuk dapat memberikan 
jawaban yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan 
perlu melakukan langkah-langkah sbb:

- Mengumpulkan data transaksi
- Menganalisa transaksi
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- Memilah dan mengelompokkan transaksi ke 
dalam rekening-rekening.

- Membuat laporan keuangan

Langkah-langkah itu terus berulang sepanjang wak-
tu selama BUM Desa masih beroperasi. Rangkaian 
langkah-langkah inilah yang disebut dengan ‘SIKLUS 
AKUNTANSI‘. Siklus akuntansi adalah mekanisme 
akun tansi paling dasar yang harus betul-betul dipaham i 
sebelum mencoba memahami konsep-konspep akun-
tansi lainnya.

b. Hubungan Menjurnal dengan Siklus Akuntansi?

Kegiatan menjurnal ada di sekitar langkah ke 2 dan 
ke 3 dari siklus akuntansi di atas. Artinya, sebelum 
menjurnal maka langkah ke-1 dan ke-2 harus dilaku-
kan terlebih dahulu. Tanpa data yang benar dan pasti, 
mustahil mampu menghasilkan jurnal yang benar ser-
ta akurat. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan jurnal 
yang benar, pastikan bukti transaksinya ada, datanya 
jelas dan benar (bisa dipertanggungjawabkan). Sebe-
lum belajar menjurnal, ada 3 (tiga) hal yang harus di-
kuasai terlebih dahulu:

1. Kuasai format NERACA dan LAPORAN LABA RUGI 
2. Kuasai PERSAMAAN AKUNTANSI
3. Kuasai prosedur DEBIT dan KREDIT 
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NERACA dan LAPORAN LABA RUGI

Sebelum menyusun jurnal akuntansi sebaiknya paha-
mi betul-betul isi Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi. 
Caranya adalah dengan menghafalkan dan melogikakan. 
Jika memang lebih suka menghafalkan dahulu baru kemu-
dian di logikakan, silahkan lakukan itu. Tetapi kalau lebih 
suka memahami logikanya dahulu baru kemudian dihafal-
kan, silahkan juga. Bagaimanapun caranya, yang penting 
2 bentuk laporan ini bisa dihafalkan di luar kepala.

Sangat bagus jika bentuk neraca dan Laporan Laba 
Rugi bisa divisualisasikan di dalam benak anda. Usahakan 
agar kedua format tersebut selalu melekat di kepala. For-
mat Neraca dan Laporan Laba Rugi adalah sebagai beri-
kut:
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NERACA

BUM Desa “Berkah Lestari”

Periode 31 Desember 2012

dalam ribuan rupiah

AKTIVA KEWAJIBAN DAN MODAL

Aktiva Lancar Kewajiban

Kas dan setara kas  75,000 Kewajiban Lancar

Piutang  50,000 Hutang dagang  10,000 

Persediaan 30000 Hutang Gaji  5,000 

Total Aktiva Lancar  155,000 Total Kewajiban Lancar  15,000 

Aktiva Tetap Kewajiban Jangka Panjang

Gedung  300,000 Hutang Bank  50,000 

Mesin dan Peralatan  100,000 

 
Total Kewajiban Jangka 
Panjang 50000

Total Aktiva Tetap  400,000 Total Kewajiban  65,000 

Modal

Modal sendiri (pemerin-
tah desa)  465,000 

Laba ditahan 25000

Total Modal  490,000 

  

TOTAL AKTIVA  555,000 
TOTAL KEWAJIBAN 
DAN MODAL  555,000 



Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa 117

Laporan Laba Rugi
BUM Desa “Berkah Lestari”
Periode 31 Desember 2012

dalam ribuan rupiah

Pendapatan  150,000 
Harga Pokok Penjualan  80,000 

Laba Kotor  70,000 
Biaya-Biaya  45,000 

Laba Bersih  25,000 

Perhatikan neraca BUM Desa “Berkah Lestari” di atas, 
maka kita dapat membuat persamaan akuntansi sbb.:

Aktiva = Kewajiban + Modal

Kita dapat mempelajari logika dibalik persamaan 
akuntansi di atas. AKTIVA (juga disebut harta atau aset) 
adalah kekayaan yang dimiliki, bisa berupa: uang tunai dan 
tabungan disebut kas dan setara kas, piutang atau tagih-
an kepada pihak lain, persediaan barang, dan aktiva tetap 
(misalnya gedung dan perlatan). Aktiva menunjukkan ke 
mana dana yang dimiliki oleh BUM Desa dialokasikan pada 
berbagai jenis aktiva. Pertanyaan berikutnya adalah dari 
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mana BUM Desa memperoleh aktiva tersebut? BUM Desa 
memperoleh aktiva tersebut dari:

1. MODAL yang disetorkan oleh pemilik usaha (maka 
disebut “Ekuitas Pemilik”). Modal yang disetor baik 
dari pemerintah desa, bantuan dari pemerintah, atau 
dari pihak lain; atau

2. HUTANG “Kewajiban” yang pada saat jatuh tempo 
nanti harus dibayar (dikembalikan) dan mensyaratkan 
bunga atau imbalan; atau

3. Gabungan dari keduanya

Dengan kata lain di satu sisi BUM Desa memiliki aktiva 
(kekayaan), di sisi lainnya BUM Desa juga memiliki hutang 
(kewajiban) dan modal (ekuitas pemilik). Kondisi ini akan 
terus berlangsung secara seimbang dari waktu ke waktu. 
Perhatikan kembali contoh NERACA di atas, di sisi sebelah 
kiri (Aktiva) jumlah nilainya Rp 555.000,- di sisi kewajiban 
dan ekuitas jumlah nilainya juga Rp 555.000,- seimbang 
(balance). Imbang (balance) sehingga neraca sering dise-
but sebagai balance sheet. Setiap perubahan di satu reke-
ning di satu sisi selalu diimbangi oleh perubahan pada re-
kening di sisi lain.

Kuasai Prosedur DEBIT dan KREDIT

Setelah memahami logika persamaan akuntansi di 
atas dengan baik, maka langkah selanjutnya akan lebih 
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mudah yaitu menghafalkan prosedur debit dan kredit akan 
menjadi mudah. Prosedur DEBIT dan KREDIT ini adalah 
vital sifatnya. Seseorang pengelola keuangan BUM Desa 
tidak akan mampu membuat jurnal dengan baik dan benar 
jika belum menguasai prosedur ini.

Gambar 5.1
Diagram Prosedur DEBIT dan KREDIT
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Diagram di atas memiliki arti dan didasarkan pada 
persamaan akuntansi, yaitu: Aktiva = Kewajiban + Mo dal 
Pemilik. Di samping ketiga elemen utama (aktiva, kewa-
jiban, dan modal pemilik), juga ada Laba Ditahan, Modal 
(saham), Dividen, kemudian Biaya dan Pendapatan. Perlu 
diketahui bahwa rekening biaya dan pendapatan berasal 
dari format ‘Laporan Laba Rugi’. Elemen-elemen itu dise-
but dengan AKUN atau REKENING (account).

Prosedur Menjurnal yang Benar (dan Mudah)

Sebagai ilustrasi, pengelola BUM Desa sudah meme-
gang bukti transaksi, yaitu berupa surat setoran modal dari 
Pemerintah Desa. BUM Desa memperoleh uang sebesar 
Rp 50.000.000,- dari Pemdes. Bagaimana membuat jurnal 
atas transaksi ini? Untuk menjurnal transaksi, ada 3 (tiga) 
tahapan langkah analisa yang harus dilewati:

Langkah-1. 

Identifikasi rekening mana yang terlibat dalam transaksi 
ini. Perhatikan contoh format NERACA sebelumnya. Setoran 
modal dari pemilik/Pemdes tergolong modal (ekuitas) pemi-
lik maka rekening yang terlibat adalah rekening ‘Ekuitas Pe-
milik’. Uang yang diterima dari Pemilik/Pemdes akan dima-
sukkan ke kas, maka rekening lainnya yang terlibat adalah 
rekening ‘Kas’, sehingga ada 2 rekening yang terlibat dalam 
transaksi ini, yaitu: Ekuitas (Modal) Pemilik dan Kas.
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Langkah-2. 

Identifikasi bertambah atau berkurang? Pada masing-
masing rekening yang terlibat, apakah nilai rekening terse-
but akan menjadi bertambah atau berkurang sebagai aki-
bat dari transaksi yang akan dijurnal? Rekening ‘Ekuitas/
Modal Pemilik’ sudah pasti bertambah, di sisi lainnya reke-
ning ‘Kas’ juga bertambah.

Langkah-3. 

Hitunglah berapa nilai rekening yang terlibat akan ber-
tambah atau berkurang? Masing-masing Rp 50.000.000,-.

Kesimpulan analisa tersebut adalah akibat dari tran-
saksi tersebut, rekening ‘Ekuitas/Modal Pemilik’ bertambah 
Rp 50.000.000,- dan rekening ‘Kas’ juga bertambah Rp 
50.000.000,-. Kemudian, bagaimana jurnalnya?

Menjurnal Transaksi

Dari contoh format NERACA sebelumnya diketahui 
bahwa rekening ‘Kas’ masuk kelompok ‘AKTIVA’, dan re-
kening ‘Utang’ masuk kelompok ‘EKUITAS PEMILIK’. Se-
lanjutnya perhatikan bagan prosedur di atas. Disana dise-
butkan bahwa:

Pada Aktiva: catat ‘Debit’ jika nilainya bertambah, atau 
catat ‘Kredit’ bila nilainya berkurang. Dalam contoh kasus 
ini kas bertambah sehingga dicatat di ‘Debit’.
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Pada Modal Pemilik: Catat ‘Debit’ jika nilainya ber-
kurang, atau catat ‘Kredit’ bila nilainya bertambah. Dalam 
contoh kasus ini modal bertambah, sehingga dicatat di 
‘kredit’.

Dengan demikian, maka jurnalnya: Debit rekening 
‘Kas’ sebesar Rp. 50.000.000,- dan Kredit rekening ‘Modal’ 
sejumlah senilai yang sama. Jurnalnya dituliskan dengan 
cara:

[Debit]. Kas Rp 50.000.000,-

[Kredit]. Utang Rp 50.000.000

Mudah sekali. Pengelola keuangan BUM Desa pasti bi-
sa melakukan. Jika BUM Desa mengalami kesulitan me-
nyusun laporan keuangan maka sebaiknya BUM Desa 
me rekrut lulusan SMK akuntasi dari desa setempat yang 
sudah dapat menyusun pembukuan.
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Salah satu aspek yang tak kalah pentingnya untuk 
dikelola oleh BUM Desa adalah sumber daya manu-
sia (SDM) yang dimiliki. Manusia (pengelola, manaje-

men, dan karyawan) sebagai motor penggerak kegiatan usa-
ha perlu dikelola secara profesional. Pengembangan BUM 
Desa sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM di desa. Sa-
yangnya SDM yang dibutuhkan untuk pengembang an BUM 
Desa di desa saat ini sangat terbatas, baik dari sisi kuantitas 
maupun kualitas. Pengelolaan SDM menjadi sangat penting 
karena SDM lah yang menentukan kesuksesan sebuah BUM 
Desa. Manajemen SDM dapat dimulai dari perencanaan 
SDM, Analisis Pekerjaan, Rekruitmen (penarikan karyawan), 
seleksi, orientasi, sampai pemutusan hubungan kerja (PHK).

BAB VI
MENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA
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A. PERENCANAAN SDM

Pengembangan BUM Desa mensyaratkan ketersedia-
an SDM yaitu Pengurus, manajer unit usaha, dan staf pe-
lak sana (staf BUM Desa). Kesuksesan BUM Desa sangat 
tergantung pada kualitas SDM pengelolanya. Membangun 
sebuah tim yang efektif merupakan kombinasi antara seni 
dan ilmu pengetahuan. Dalam membangun sebuah tim 
yang efektif, pertimbangan harus diadakan bukan hanya 
pada keahlian teknis para pengurus, manajer unit usaha 
dan staf pelaksana (staf BUM Desa) semata, tetapi juga 
pada peranan penting mereka dan keselarasan mereka 
dalam bekerja.

Dua kegiatan utama yang harus dianalisis ketika mau 
mengembangkan proyek usaha BUM Desa adalah memi-
lih ketua pelaksana (manajer proyek) dan memilih anggota 
tim pelaksana. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diper-
hatikan ketika melakukan perencanaan SDM, yaitu:

1. Analisis Jabatan

Analisis jabatan adalah prosedur untuk menetapkan 
tugas dan keterampilan yang disyaratkan dari suatu jabatan 
dan menentukan kualifikasi orang yang akan mengisi suatu 
jabatan. Analisis jabatan pada dasarnya lebih menekankan 
pada pembagian wewenang, tugas, fungsi, dan peran, se-
seorang dalam suatu organisasi, baru kemudian menen-
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tukan jabatan-jabatan dalam BUM Desa. Analisis jabatan 
meliputi:

a. Penentuan jabatan yang dibutuhkan BUM Desa,
b. Uraian jabatan, yaitu penentuan tugas, kewenangan, 

dan tanggung jawab masing-masing jabatan,
c. Spesifikasi jabatan, yaitu penentuan kualifikasi sese-

orang untuk menduduki jabatan tertentu.

Belajar dari banyak kegagalan pengelolaan SDM da-
lam BUM Desa, jabatan kurang dimaknai sebagai sebu ah 
tugas dan kewajiban, sehingga sering tidak berfung sinya 
sebuah jabatan karena salah menjalankan tugas yang ter-
tuang dalam uraian jabatan. Uraian jabatan adalah satu 
per nya taan tertulis tentang apa yang sesungguhnya dilaku-
kan peme gang jabatan, bagaimana dia melakukannya dan 
dalam kondisi apakah pekerjaan itu dijalankan. Uraian yang 
memuat identifikasi jabatan, ringkasan jabatan, hubungan 
tanggung jawab dan kewajiban, wewenang dari pemegang 
jabatan, standar kinerja, dan kondisi kerja. 

Jabatan-jabatan yang lazim ada dalam BUM Desa ada-
lah penasihat atau komisaris, direktur/ketua pengurus, se-
kretaris, dan bendahara. Pada BUM Desa yang sudah maju 
dan memiliki beberapa unit usaha ada jabatan manajer-
manajer unit usaha dengan dibantu staf-staf. 
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Uraian jabatan untuk penasihat atau komisaris adalah 
melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada 
pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan 
kegiatan pengelolaan BUM Desa. Penasihat atau komisaris 
dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan me-
minta penjelasan pelaksana operasional atau direksi me-
ngenai pengelolaan BUM Desa. Penasihat atau komisaris 
biasanya dipegang oleh kepala desa dan/atau tokoh ma-
sya rakat, jika penasihat/komisaris lebih dari satu orang.

Sedangkan pelaksana operasional atau direksi bertang-
gung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelola an 
usaha desa dan mewakili BUM Desa di dalam dan di luar 
pe ngadilan.

Perencanaan tenaga kerja, yang meliputi

a. menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, 
b. persyaratan atau kualifikasi yang diinginkan.

Memilih Ketua/Direktur BUM Desa

Ketua/Direktur BUM Desa merupakan salah satu ang-
go ta terpenting dari BUM Desa. Orang ini memegang pe-
ra nan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan BUM 
Desa. Ketua/Direktur BUM Desa bertugas menjelaskan ke-
pada organisasi dan kepada pihak luar tentang visi, misi, 
program, dan operasional BUM Desa. Beberapa hal pokok 
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dalam memilih ketua/direktur adalah perihal pemilihan 
waktu dan kriteria seleksi.

Pemilihan Waktu. Tidak ada patokan waktu yang te-
p at untuk memilih seorang ketua/direktur karena sifatnya 
situasional. Namun yang harus diperhatikan adalah ketua/
direktur dan timnya harus secepatnya terlibat dalam peren-
canaan BUM Desa sehingga mereka akan lebih terikat un-
tuk segera bekerja menjalankan BUM Desa.

Kriteria Seleksi. Tujuan utama pemilihan seorang 
ke tua/direktur adalah untuk menugaskan seseorang yang 
berpengalaman, mampu, dan kompeten untuk memimpin 
jalannya BUM Desa. Untuk itu kita perlu merumuskan krite-
ria seleksi berdasarkan kategori-kategori, sbb.:

- Latar belakang dan pengalaman
- Kepemimpinan dan keahlian strategis
- Kemampuan teknis
- Kemampuan kehumasan (pengayom, pemberi infor-

masi bagi pekerja, negosiator, mengatasi konflik, me-
mecahkan masalah)

- Kemampuan manajerial

Memilih Tim Pelaksana atau Pengurus BUM Desa

Setelah ketua/direktur BUM Desa dipilih selanjutnya 
di pilih pula tim pelaksana atau anggota pengurus. Memilih 
tim pelaksana tergantung pada tujuan dan hasil yang di-
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harapkan, pekerjaan teknis yang harus dilakukan, dan ke-
mampuan yang dibutuhkan untuk menarik, menugaskan, 
mendelegasikan, mengawasi, mengkomunikasikan, dan 
me lakukan pekerjaan yang dibutuhkan di BUM Desa.

Kriteria umum yang digunakan untuk memilih anggo-
ta tim pelaksana atau pengurus BUM Desa adalah sbb.:

- Memiliki komitmen pada tujuan BUM Desa dan mam-
pu menyelesaikannya.

- Kemampuan untuk berkomunikasi dan membagi tang-
gung jawab.

- Fleksibilitas, dapat berpindah dari satu kegiatan peker-
jaan ke kegiatan pekerjaan lainnya, sesuai jadwal dan 
kebutuhan BUM Desa.

- Kemampuan teknis.
- Kemampuan untuk mengakui kesalahan dan memper-

baikinya.
- Konsentrasi pada pekerjaan.
- Kemampuan untuk mengerti dan bekerja berdasarkan 

jadwal dan pengadaan sumber daya (mau kerja lem-
bur jika dibutuhkan).

- Kemampuan untuk saling mempercayai, bukan se-
perti seorang pahlawan yang mampu bekerja sendiri.

- Seorang wirausaha, tetapi terbuka pada usulan dan 
ga gasan.

- Kemampuan bekerja tanpa dan di luar struktur formal.
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- Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menge-
lola usaha.

Namun, di beberapa desa yang memiliki keterbatasan 
SDM sebagai pengurus dan pengelola BUM Desa sering-
kali pengurus dan pengelola BUM Desa masih dirangkap 
oleh pejabat pemerintah desa (kepala desa, sekdes, atau 
kepala urusan). Hal ini dimungkinkan dalam kondisi “daru-
rat” atau transisi. Jika hal itu telah berlangsung maka se-
baiknya pemerintah desa segera menyiapkan SDM yang 
mampu memenuhi persyaratan sebagai pengurus dan 
pengelola BUM Desa. Jika hal itu dibiarkan berlangsung 
terus dan dalam jangka panjang maka akan terjadi risiko 
terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilaku-
kan seorang pejabat pemerintah desa untuk kepentingan 
tertentu, rendahnya akuntabilitas, terganggunya pelayanan 
publik, BUM Desa tidak dikelola dengan maksimal, dll.

B. ANALISA PEKERJAAN

Pekerjaan merupakan komponen dasar bagi struktur 
organisasi dan merupakan alat untuk mencapai tujuan 
orga nisasi. Analisis pekerjaan merupakan suatu proses un-
tuk menentukan isi suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan 
dapat dijelaskan kepada orang lain. Isi suatu pekerjaan 
merupakan hasil dari analisis pekerjaan dalam bentuk ter-
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tulis dan sering disebut dengan uraian (deskripsi) peker-
jaan. Deskripsi pekerjaan biasanya memuat nama jabatan, 
atasan langsung, tugas pokok, tanggung jawab, rincian 
tugas, indikator kinerja, bahan kerja, pedoman kerja, dan 
peralatan kerja, 

Selanjutnya, agar suatu pekerjaan dapat dikerjakan 
oleh orang yang tepat, maka diperlukan syarat yang harus 
dipenuhi oleh orang tersebut, yang sering disebut dengan 
kualifikasi/spesifikasi personalia. Jadi dalam analisis peker-
jaan harus dirumuskan apa yang akan dikerjakan dan per-
syaratan personalia yang dibutuhkan.

C. REKRUITMEN, SELEKSI, DAN ORIENTASI

Rekruitmen merupakan suatu kegiatan untuk menca ri 
sebanyak-banyaknya calon pemimpin, manajer, dan tena-
ga kerja yang sesuai dengan kebutuhan BUM Desa sebagai 
hasil dari analisis pekerjaan dan analisis jabatan. Seleksi 
pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang di-
lakukan agar lebih menjamin bahwa kandidat yang dite-
rima adalah kandidat yang dianggap paling tepat dengan 
kriteria yang telah ditetapkan serta jumlah yang dibutuh-
kan oleh BUM Desa.

Orientasi dilakukan pada manajer dan karyawan yang 
telah diterima, setelah melalui tahapan seleksi. Proses ori-
en tasi dimaksudkan untuk memperkenalkan manajer dan 
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kar yawan baru kepada situasi kerja dan kelompok kerjanya 
yang baru. Namun, tujuan dari orientasi ini adalah me nya-
makan nilai dan budaya, visi, misi, dan tujuan dari BUM 
Desa.

D. PRODUKTIVITAS

Secara umum produktivitas mengandung arti seba-
gai perbandingan antara hasil yang dicapai dengan kese-
lu ruhan sumber daya yang digunakan. Bagaimana cara 
mengukur produktivitas kerja? Langkah pertama adalah 
meng identifikasi indikator produktivitas yang sesuai un-
tuk masing-masing jenis jabatan/posisi. Proses identifikasi 
ini dapat dilakukan dengan cara merumuskan hasil apa 
yang diharapkan dari masing-masing posisi tersebut. Dari 
sini kemudian dapat ditentukan indikator produktivitas 
yang terukur, jelas dan relevan. Contoh konkret indikator 
produktivitas misalnya posisi di bagian pemeliharaan me-
sin dan jaringan pipa air, maka indikatornya dapat berupa: 
rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki keru-
sakan mesin pompa air atau jaringan pipa. 

Langkah berikutnya adalah menentukan standar pro-
duktivitas. Setelah BUM Desa dapat menentukan daftar 
in dikator produktivitas yang relevan dan lengkap untuk 
sua tu posisi atau jabatan dalam BUM Desa, maka lang-
kah berikutnya menentukan standar produktivitas yang 
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di harapkan. Melanjutkan contoh di atas, misalnya setelah 
dilakukan observasi terhadap waktu perbaikan mesin yang 
selama ini terjadi ditemukan bahwa standar rata-rata wak-
tu untuk memperbaiki kerusakan mesin pompa air 4 jam 
efektif. 

Langkah akhirnya adalah membandingkan standar 
produktivitas dengan realisasi dari standar tersebut. Misal nya 
seorang staf bagian pemeliharaan mesin ternyata menye-
lesaikan perbaikan mesin lebih dari 4 jam efektif maka dapat 
di katakan produktivitasnya rendah, begitu sebaliknya.

E. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN

Program pelatihan (training) bertujuan untuk mem-
perbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik 
pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang, 
se dangkan pengembangan bertujuan untuk menyiapkan 
manajemen dan karyawan BUM Desa siap memangku 
jabatan tertentu di masa yang akan datang. Program pela-
tih an dan pengembangan bertujuan untuk menutup jarak 
antara kecakapan manajemen, karyawan dan permintaan 
jabatan, selain untuk meningkatkan produktivitas manajer 
dan karyawan BUM Desa.

Jenis-jenis pelatihan dan pengembangan yang sesuai 
untuk pengembangan BUM Desa diantaranya adalah:
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1. Pelatihan kewirausahaan, khususnya kewirausahaan 
sosial, Pelatihan pengembangan model bisnis

2. Pelatihan studi kelayakan usaha,
3. Pelatihan penyusunan rencana usaha (Business plan),
4. Pelatihan penyusunan rencana strategis,
5. Pelatihan manajemen usaha (produksi, pemasaran, 

ke uangan, dan SDM),
6. Pelatihan lain sesuai dengan kebutuhan khusus BUM 

Desa.

F. PRESTASI KERJA

Penilaian prestasi kerja merupakan alat organisasi 
BUM Desa untuk memastikan bahwa tujuannya tercapai. 
Hasil penilaian terhadap prestasi kerja pengurus, manajer, 
dan karyawan dapat memperbaiki keputusan-keputusan 
personalia dan menjadi alat instrospeksi pagi pengurus, 
manajer, dan karyawan dalam rangka meningkatkan unjuk 
kerja mereka. Penilaian prestasi kerja harus direncanakan 
baik itu sistemnya maupun pelaksananya.

Penilaian kinerja yang adil akan mendorong motivasi 
dan prestasi kerja karyawan, yang dapat dicapai dengan 
merancang sistem penilaian kinerja yang efektif. Penilaian 
kinerja merupakan kegiatan seremonial paling popular di 
kan tor atau perusahaan. Sebagian besar pimpinan cende-
rung menghindari konfrontasi dengan bawahannya ter-
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utama menghadapi bawahan yang berkinerja kurang baik. 
Bawahan yang berkinerja kurang baik biasanya tidak mau 
mengakui kekurangan kinerjanya, memperbandingkan sisi 
baik dirinya dengan kekurangan orang lain serta memiliki 
banyak alasan atas kinerjanya yang buruk. Oleh karena 
itu dibutuhkan sistem penilaian kinerja yang obyektif dan 
efektif. Penilaian kinerja yang obyektif akan menciptakan 
lingkungan kerja yang positif.

Kinerja karyawan BUM Desa merupakan pencapaian 
hasil kerja yang telah dicapai oleh seorang karyawan ber-
dasarkan standar yang telah ditetapkan oleh BUM Desa. 
Agar kinerja karyawan bisa mencapai performa terbaik, 
maka diperlukan penilaian. Penilaian kinerja karyawan dila-
kukan untuk mengevaluasi performa kerja masing-masing 
karyawan dalam mencapai target kerja yang telah ditentu-
kan. Setelah penilaian kinerja selesai dilakukan, maka se-
lanjutnya akan diberikan penghargaan atau sangsi terha-
dap karyawan yang bersangkutan.

Penghargaan (reward) akan diberikan terhadap karya-
wan yang berprestasi dan mampu meraih target. Se dang-
kan sangsi (punishment) merupakan konsekuensi yang 
harus siap ditanggung oleh karyawan yang tidak mampu 
memberikan performa terbaiknya sehingga tidak berhasil 
meraih target yang telah ditentukan.
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Penilaian kinerja karyawan BUM Desa merupakan ben-
tuk motivasi sekaligus apresiasi dalam dunia kerja. Dengan 
penilaian tersebut, seorang karyawan akan termotivasi un-
tuk selalu memberikan performa terbaiknya karena selalu 
mendapatkan dukungan dan apresiasi.

Cara mengukur kinerja karyawan BUM Desa dapat di-
lakukan dengan beberapa metode berikut ini:

1. Menyusun daftar (checklist). Biasanya digunakan un-
tuk melaporkan sikap dan perilaku karyawan.

2. Membuat skala. Metode ini menggunakan indikator 
pe nilaian berdasarkan faktor-faktor penting yang dibu-
tuhkan dalam kerja sebuah BUM Desa. Misalnya kete-
rampilan, kerja tim, kepemimpinan, tanggung jawab, 
dll.

3. Penggolongan (grading). Setelah mengevaluasi per-
for ma kerja masing-masing karyawan, maka setiap 
kar yawan kemudian digolongkan ke dalam kategori 
yang telah ditetapkan berdasarkan evaluasi performa 
yang telah dilakukan.

4. Pemeringkatan (ranking). Pemeringkatan dilakukan 
de ngan membandingkan pencapaian hasil (kinerja) 
kerja antar karyawan lalu dirangking untuk mencari 
yang terbaik.
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Apa manfaat dari penilaian kerja karyawan bagi BUM 
Desa? Penilaian kinerja karyawan akan memberikan sejum-
lah manfaat baik bagi karyawan, pimpinan/direksi maupun 
BUM Desa. Bagi karyawan, penilaian kinerja akan membe-
rikan manfaat berupa motivasi kerja, memiliki kejelasan 
standar penilaian kerja, mempunyai tolok ukur diri untuk 
perbaikan kinerja pada masa selanjutnya, cara untuk me-
nge tahui kelemahan dan kelebihan diri sendiri, cara untuk 
mencari penyelesaian masalah kerja, dan sarana untuk 
menjalin komunikasi dengan atasan/pimpinan BUM Desa.

Sedangkan bagi atasan/pimpinan BUM Desa, penila-
ian kinerja karyawan akan memberikan manfaat berupa 
ma sukan untuk peningkatan pengelolaan BUM Desa, 
mem perbaiki sistim pengawasan, sarana untuk mening-
katkan kepuasan kerja, cara untuk mengenal karakteristik, 
kelemahan, dan kelebihan masing-masing karyawan, dan 
sebagai media komunikasi antara atasan dan bawahan un-
tuk memberikan masukan bagi BUM Desa.

Adapun bagi BUM Desa sendiri, manfaat penilaian 
kinerja karyawan antara lain dapat meningkatkan kualitas 
BUM Desa, meningkatkan kinerja karyawan, sebagai me-
dia komunikasi, dan sebagai masukan untuk mengetahui 
je nis pelatihan atau training yang dibutuhkan oleh karya-
wan BUM Desa.

Penilaian kinerja karyawan BUM Desa akan membantu 
menumbuhkan iklim kerja yang sehat karena semua pihak 
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baik karyawan, direksi maupun BUM Desa akan menda-
patkan umpan balik dan masukan perbaikan berdasarkan 
evaluasi yang telah dilakukan. Dengan cara ini pula karya-
wan, direksi, dan BUM Desa dapat saling bekerja sama 
secara jujur dan obyektif untuk meraih target yang telah 
ditetapkan.

G. KOMPENSASI

Kompensasi merupakan cara manajemen BUM Desa 
untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuas-
an kerja karyawan. Kompensasi merupakan sesuatu yang 
diterima manajer dan karyawan sebagai balas jasa untuk 
kerja mereka. Kompensasi biasanya diwujudkan dalam 
ben tuk sistem penggajian atau pengupahan. 

1. Sistem Penggajian

Upah merupakan segala macam pembayaran yang 
timbul dari kesepakatan kerja, terlepas dari jenis pekerjaan 
dan cara pengupahannya. Upah menunjukkan penghasil an 
yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerja an 
yang dilakukannya. Upah dapat diberikan baik dalam ben-
tuk tunai atau natura, atau dalam bentuk tunai natura. Sis-
tem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah 
diatur dan ditetapkan. Sistem pengupahan di Indonesia 
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pada umumnya didasarkan kepada tingkat fungsi upah, 
yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan 
ke luarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja se-
se  orang dan menyediakan insentif untuk mendorong pe-
ning katan produktivitas kerja. 

Sementara itu, penghasilan yang di terima karyawan 
digolongkan ke dalam empat bentuk yaitu:

a. upah atau gaji, 
b. tunjangan dalam bentuk natura (seperti beras, gula 

dan pakaian), 
c. fringe benefits (dalam bentuk dana yang disisihkan 

peng usaha untuk pensiun, asuransi kesehatan, kenda-
raan dinas, makan siang) dan kondisi lingkungan kerja. 

Sistem penggajian yang berlaku di lembaga swasta 
dan lembaga pemerintahan pada umumnya mengguna-
kan gaji pokok berdasarkan jenjang kepangkatan dan ma-
sa kerja. Pangkat ditentukan menurut pendidikan dan pe-
nga laman kerja. 

Selain gaji pokok, pekerja juga menerima berbagai 
macam tunjangan, masing-masing sebagai persentase dari 
gaji pokok atau jumlah tertentu seperti tunjangan jabatan, 
tunjangan keluarga dan lain-lain. Jumlah gaji pokok dan 
tunjangan-tunjangan tersebut disebut gaji kotor. Sedang-
kan, gaji bersih yang diterima adalah gaji kotor yang diku-
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rangi potongan-potongan seperti potongan untuk dana 
pensiun, asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Jumlah 
gaji bersih ini dikenal dengan sebutan take home pay. Na-
mun, banyak BUM Desa yang belum dapat memberikan 
upah yang menjamin kehidupan yang layak apalagi men-
dorong peningkatan produktivitas.

2. Variasi Tingkat Upah

Variasi atau perbedaan tingkat upah ditentukan oleh 
sektor industri di mana perusahaan beroperasi maupun an-
tar daerah. Perbedaan ini pada dasarnya disebabkan oleh 
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satu atau lebih dari sembilan alasan dibawah ini. Perbe-
daan tingkat upah tersebut terjadi pertama karena pada 
dasarnya pasar kerja itu sendiri, terdiri dari beberapa pasar 
kerja yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Disatu 
pihak, pekerjaan yang berbeda memerlukan tingkat pendi-
dikan dan keterampilan yang berbeda. Produktivitas kerja 
seseorang berbeda menurut pendidikan dan latihan yang 
diperolehnya. Perbedaan tingkat upah dapat terjadi karena 
perbedaan tingkat pendidikan, latihan dan pengalaman.

3. Masalah Pengupahan dalam BUM Desa

Masalah pertama yang timbul dalam bidang peng-
upahan dan karyawan dalam BUM Desa pada umumnya 
pe ngertian dan kepentingan yang berbeda mengenai upah. 
Bagi BUM Desa, upah dapat dipandang menjadi beban ka-
rena semakin besar upah yang dibayarkan pada pekerja, 
semakin kecil proporsi keuntungan bagi BUM Desa. Sega-
la sesuatu yang dikeluarkan oleh BUM Desa sehubung an 
dengan mempekerjakan seseorang dipandang sebagai 
komponen upah. Di lain pihak, karyawan BUM Desa bia-
sa nya menganggap upah hanya sebagai apa yang diteri-
manya dalam bentuk uang. 

Masalah kedua di bidang pengupahan berhubungan 
dengan keanekaragaman sistem pengupahan. Proporsi se-
bagian upah dalam bentuk natura dan fringe benefit cukup 
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besar, dan besarnya tidak seragam antara perusahaan-per-
usahaan. 

Masalah ketiga yang dihadapi dalam bidang pengupa-
han adalah rendahnya tingkat upah dalam BUM Desa. 
Rendahnya tingkat upah ini disebabkan karena tingkat ke-
mampuan manajemen BUM Desa yang rendah sehingga 
menimbulkan berbagai macam pemborosan dana, sum-
ber-sumber dan waktu. Selain itu, penyebab rendahnya 
tingkat upah karena rendahnya produktivitas kerja dan 
tingkat keuntungan BUM Desa. Produktivitas kerja karya-
wan rendah, sehingga BUM Desa memberikan imbalan 
yang rendah.

4. Kebijakan Penentuan Upah

BUM Desa dapat menggunakan kriteria yang paling 
umum digunakan dalam menentukan kebijakan tingkat 
upah yaitu berdasarkan ukuran kesetaraan berupa pemba-
yaran yang sama bagi pekerjaan yang sama, ukuran kebu-
tuhan berupa standar biaya hidup, upah untuk hidup dan 
daya beli, kemudian ukuran kontribusi berupa kemampuan 
membayar BUM Desa dan produktivitas yang dihasilkan 
oleh tenaga kerja. Saat ini yang berlaku adalah Upah Mini-
mum Regional (UMR) yang ditetapkan di masing-masing 
daerah.
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5. Aspek Penentuan Tingkat Upah

Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam pe-
nen tuan tingkat upah antara lain :

a. Aspek kondisi BUM Desa
Besar kecilnya BUM Desa akan menyebabkan kemam-
puan BUM Desa yang tidak sama dalam memberi 
upah. Hal ini sudah tentu tergantung pada besarnya 
modal dan kegiatan usaha masing-masing BUM Desa 
dan tingkat produksi, serta produktivitas tenaga kerja-
nya.

b. Aspek keterampilan tenaga kerja 

Peningkatan produksi dan produktivitas kerja, sangat 
ditentukan oleh kemampuan dari personil BUM Desa, 
baik ditingkat bawah yakni tenaga kerja terampil, mau-
pun di tingkat atas yakni pimpinan dan manajemen 
yang mampu menjadi penggerak tenaga kerja (peker-
ja) yang dipimpinnya untuk bekerja secara produktif. 
Tenaga kerja merupakan modal utama bagi perkem-
bangan dan pertumbuhan BUM Desa, apabila tenaga 
kerja dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. 
Tingkat kemampuan tenaga kerja, pimpinan dan ma-
najemen dalam suatu BUM Desa akan menentukan 
kinerja BUM Desa. Jika kinerjanya bagus maka akan 
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memberikan dampak positif bagi upaya peningkatan 
kesejahteraan tenaga kerja (pekerja) melalui pembe-
rian upah yang lebih tinggi, serta jaminan-jaminan so-
sial lainnya.

c. Aspek standard hidup

Peningkatan tingkat upah pekerja juga dipengaruhi 
oleh standard hidup pada suatu wilayah atau daerah 
dimana BUM Desa itu berada. Standard hidup di dae-
rah perkotaan biasanya lebih tinggi dibanding didae-
rah perdesaan. Peningkatan tingkat upah diharapkan 
mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pokok 
(basic needs) tenaga kerja yang bersangkutan sesuai 
tingkat perkembangan ekonomi dan sosial di suatu 
wilayah tertentu. Kebutuhan pokok seseorang tidak 
hanya terbatas pada persoalan sandang, pangan dan 
papan, akan tetapi meliputi juga pendidikan, kesehat-
an, jaminan sosial dan lain sebagainya.

d. Aspek jenis pekerjaan

Perbedaan jenis pekerjaan yang dilakukan pada ma-
sing-masing BUM Desa menyebabkan terjadinya perbe-
daan tingkat upah, baik pada suatu sektor yang sama, 
mau pun pada sektor yang berlainan. 
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6. Penetapan upah dan tunjangan lainnya melalui 
perundingan kolektif

Perundingan kolektif diperlukan BUM Desa dalam 
ne gosiasi penetapan upah yang melibatkan pemangku 
kepentingan BUM Desa (pengawas, komisaris, dan direksi). 
Perundingan kolektif untuk penetapan upah dan tunjangan 
lainnya bagi BUM Desa dapat dilakukan dalam sebuah 
musyawarah desa (musdes). Penetapan upah yang dihasil-
kan melalui musdes akan meminimalkan potensi konflik 
dan melalui perundingan antara pekerja dan direksi BUM 
Desa cenderung berhasil meningkatkan produktivitas.

Alternatif lain untuk menetapkan sistem pengupahan 
adalah dengan menuangkannya dalam Anggaran Rumah 
Tangga (ART) BUM Desa. Tentu saja sistem pengupahan 
tersebut harus didasarkan pada standar biaya hidup setem-
pat, upah minimum kabupaten, tetapi yang paling penting 
adalah sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa 
tersebut.

H. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Keselamatan dan kesehatan kerja perlu terus dibina 
agar dapat meningkatkan kualitas keselamatan dan kese-
hat an kerja karyawan. Jaminan keselamatan dan kesehat an 
kerja akan mampu meningkatkan produktivitas pengelola 
dan karyawan BUM Desa.
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I. PEMBERHENTIAN

Pemberhentian dari pekerjaan dapat menimbulkan 
kerugian baik bagi BUM Desa maupun bagi pengelola dan 
karyawan. Agar tidak timbul masalah karena pemberhen-
tian ini, proses pemberhentian karyawan hendaknya di-
dasarkan pada undang-undang atau peraturan yang ber-
laku dan melalui keputusan kolektif dalam musyawarah 
desa (musdes) Jika terpaksa harus ada pemecatan maka 
hendaklah dilakukan menurut prosedur yang berlaku.
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PROFIL FPPD

Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) merupakan are-
na untuk menyemai gagasan dan mendorong gerakan pembaharuan 
desa. FPPD sebagai forum terbuka, merupakan arena bagi proses 
pembelajaran dan pertukaran pengetahuan, pengalaman multipihak, 
yang memungkinkan penyebarluasan gagasan pembaharuan desa, 
konsolidasi gerakan dan jaringan, serta kelahiran kebijakan yang res-
ponsif terhadap desa. 

Visi 

Menjadi arena belajar pengembangan pembaharuan desa yang terper-
caya untuk mewujudkan masyarakat desa yang otonom dan demokratis 

Misi 

Meningkatkan keterpaduan gerak antar pihak untuk pembaharuan 
desa 

Nilai-nilai Dasar 

Menghormati keputusan bersama 
Solidaritas 
Tanggung-gugat 
Menghargai perbedaan 

Strategi 

Konsolidasi gerakan pembaharuan desa 
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 Telp./Fax. 0274-4333665, mbl: 0811 250 3790, 

website: //www.forumdesa.org 
E-mail: fppd@indosat.net.id

Saat ini BUM Desa sedang naik daun, marak disorot, 
dibahas, dikaji, diprogramkan oleh para pemangku ke-
pentingan pemberdayaan desa. Banyak BUM Desa telah 
lahir namun tidak banyak yang sukses bahkan beberapa 
hidup segan mati tak mau. Kesalahan yang biasa dilaku-
kan oleh BUM Desa adalah langsung menentukan bisnis 
dan baru kemudian memutuskan siapa yang akan menjadi 
pelanggannya. Kelemahan berikutnya adalah bahwa 
setelah BUM Desa berdiri kemudian tidak memiliki visi 
yang jelas dan tidak dikelola dengan baik. Keterbatasan 
pengetahuan dan keterampilan manajemen usaha sering-
kali menjadi penyebabnya.

Buku ini hadir untuk mengisi kekosongan bacaan tentang 
bagaimana membuat pemodelan unit usaha BUM Desa 
dengan menggunakan kanvas model bisnis, bagaimana 
merumuskan visi dan misi BUM Desa, serta bagaimana 
mengelola binis BUM Desa dengan menggunakan empat 
pilar bisnis (pemasaran, keuangan, operasi, dan sumber 
daya manusia. Pembahasan dilengkapi contoh beberapa 
BUM Desa di Kabupaten Bantaeng. Buku ini berdasarkan 
referensi konsep, teori, dan metode dalam manajemen 
namun ditulis dengan bahasa yang cukup sederhana agar 
mudah dipahami oleh pembaca.
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