
ANGGARAN DASAR  

BADAN USAHA MILIK DESA “ BAGKIT SEJAHTERA “ 

DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

(1) Desa adalah Desa PRAYUNGAN Kecamatan Sumberrejo Kabupaten 

Bojonegoro yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa  masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(2) Pemerintah Desa adalah  Kepala Desa  dibantu Perangkat Desa 

PRAYUNGAN sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

(3) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah 

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. 

(4) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(5) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa 

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 

strategis. 

(6) Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang 

ditetapkan olah Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 

Badan Permusyawaratan Desa. 

(7) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang 

ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk 

melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam 

kurun waktu tertentu. 



(8) Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan 

mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya.  

(9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(10) Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah 

usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang 

kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah 

Desa dan masyarakat. 

 

Pasal 2 

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan  ( ART ) bagian tidak 

terpisahkan dengan Anggaran DAsar ( AD ) 

BAB II 

NAMA DAN KEDUDUKAN 
PASAL 3 

 
(1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa “ 

Bangkit Sejahtera”. 

(2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berkedudukan di  

Desa    : Prayungan 
Kecamatan  : Sumberrejo 

Kabupaten  : Bojonegoro 
 
 

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 4 
 

Maksud pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan 
kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui 

berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. 
 

Pasal 5 
Tujuan pembentukan BUMDes adalah : 

(1) Memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas 
masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan 

perekonomian Desa; 
(2) Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta 



meningkatkan keterkaitan perekonomian perDesaan dan perkotaan 
dengan membangun sarana dan parasarana perekonomian perDesaan 

yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha 
perDesaan; 

(3) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perDesaan yang 
mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan 

masyarakat; 
(4) Mendorong perkembangan Perekonomian masyarakat Desa. 
(5) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif 

masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah. 
(6) Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal. 

(7) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja;  
(8) Meningkatkan pendapatan asli Desa; dan 

(9) Mendorong Pemerintah Desa dalam upaya menanggulangi kemiskinan. 
 

BAB IV 

PERMODALAN DAN JENIS USAHA 
Pasal 6 

 
(1) Modal BUMDes dapat berasal dari  : 

a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan Desa yang dipisahkan oleh 
Pemerintah Desa; 

b. Masyarakat; 

c. Pinjaman; 
d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; 

dan 
e. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar 

saling menguntungkan. 
f. BUMDes dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan 

atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
g. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf c hanya dapat 

dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. 
 

Pasal 7 
 

(1) Dalam rangka memajukan usaha, BUMDes dapat melakukan kerja 

sama dengan pihak ketiga. 
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

ketentuan : 

a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan; 

b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda 

yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan mengakibatkan beban 
hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat 
persetujuan BPD; dan 

c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta 
benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan 



beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara 
tertulis kepada komisaris. 

 
Pasal 8 

 
(1) Usaha utama BUMDes harus memanfaatkan semaksimal mungkin 

potensi Desa. 
(2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes di Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain seperti  : 
a. bidang jasa (angkutan darat/air peDesaan, pariwisata Desa, hasil 

bumi); 

b. bidang distributor sembilan bahan pokok dan perdagangan sarana 
produksi; 

c. bidang kerajinan rakyat dan industri rumah tangga; 
d. bidang jasa keuangan (usaha ekonomi Desa simpan pinjam, badan 

kredit Desa); dan 
e. bidang lain yang menguntungkan. 

(3) Usaha-usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah Desa. 
 

Pasal 9 
 

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat 
berasal dari dana bergulir program Pemerintah dan Pemerintah daerah 
yang diserahkan kepada Desa dan/atau masyarakat melalui Pemerintah 

Desa. 

 


