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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa 

yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya 

memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan 

potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang 

berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial 

(commercial institution). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga 

sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya 

dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial 

bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke 

pasar.
1
  

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 2014 tentang 

Desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU No. 32 tahun 

2004 juncto UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada 

Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan badan usaha 

milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.
2
 Dalam pasal 1 

                                                 
1
Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan 

(PKDSP), 2007, Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 

Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, hlm. 3 
2
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angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang 

Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi: 

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.
3
 

 

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang 

Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan 

Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, 

“BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan 

kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat 

menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4
 

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri 

masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri.
5
 

Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak 

dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam 

pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.
6
 Salah satu BUMDes yang 

didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa 

adalah BUMDes Tirta Mandiri yang didirikan pada Desember 2009 sebagai 

penguatan ekonomi desa Ponggok. Sebagai salah satu desa di Kecamatan 

                                                 
3
 Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan 

Usaha Milik Desa 
4
 Pasal 87 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa 

5
 Zulkarnain Ridlwan, “Payung Hukum Pembentukan BUMDes,” Fiat Justitia Jurnal 

Ilmu Hukum Vol 7, No.3(September-Desember, 2013), hlm. 356 
6
Robert Chambers, 1988,  Pembangunan Desa Mulai dari Belakang, Jakarta: LP3ES 

(Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial),  hlm. 216 



3 

 

Polanharjo Kabupaten Klaten, desa Ponggok dinilai mampu 

mengembangkan potensi yang dimilikinya terutama di bidang pariwisata. 

Usaha yang dimiliki oleh Desa Ponggok di antaranya wisata alam (Umbul 

Ponggok), kolam perikanan, pengelolaan air bersih, kios kuliner, dan 

perkreditan. Salah satu wisata unggulan di desa Ponggok adalah Pemandian 

Umbul Ponggok. Atas dasar tersebut, kemudian didirikanlah Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri pada tanggal 15 Desember 2009. 

Umbul ponggok merupakan salah satu objek wisata andalan di Desa 

Ponggok yang dimanfaatkan sebagai pemandian, kolam renang, dan 

sebagainya. Selain itu wisata umbul Pongggok mempunyai fasilitas yang 

cukup lengkap sehingga jumlah  wisatawan selalu meningkat dari tahun ke 

tahun sehingga tidak heran jika keuntungan yang didapat BUMDes Tirta 

Mandiri hingga jutaan rupiah. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah 

upaya BUMDes Tirta Mandiri sendiri dalam pengelolaan dan pelestarian 

wisata air di Umbul Ponggok yang dijalankan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yakni UU No. 7 tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air. Keuntungan yang di dapat dari wisata air tersebut 

seharusnya mampu untuk mempertahankan sumber daya air itu sendiri agar 

dalam pengelolaannya tetap terjaga kebersihannya.  

BUMDes Tirta Mandiri tidak hanya mendapat kepercayaan dalam 

mengelola wahana wisata air Umbul Ponggok, kawasan wisata eks Banyi 

Mili dan Umbul Besuki, dari usaha tersebut BUMDes memperluas ke 

usaha-usaha lain dan mengembangkannya hingga sekarang. Dengan modal 

awal Rp 30 juta Tirta Mandiri bergerak dengan mengelola air bersih, hingga 
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sekarang sudah 210 keluarga yang bergabung dengan BUMDes dari 700 

keluarga dengan investasi sekitar Rp 5 juta setiap kepala keluarga sehingga 

total penyertaan modal dari masyakat mencapai Rp 1,2 miliar.
7
  

Melihat fenomena tersebut, maka inilah yang akan diteliti lebih lanjut 

mengenai pemerataan keuntungan yang diterima masyarakat Desa Ponggok 

dan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri dengan semangat kekeluargaan 

dan gotong royong berdasarkan UU Desa dan peran penting BUMDes Tirta 

Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Ponggok. 

Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut apakah benar BUMDes Tirta Mandiri 

benar-benar murni dalam pengelolaan masyarakat Desa Ponggok dan 

pemerintah desa serta keuntungan dari usaha-usaha tersebut yang dapat 

sampai merata ke masyarakat Desa Ponggok atau tidak. Serta pengelolaan  

BUMDes Tirta Mandiri yang berada dalam ranah pengelolaan badan hukum 

koperasi atau Perseroan Terbatas.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil penelitian dengan Judul “Peran BUMDes dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa berdasarkan UU No. 6 

tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri 

Klaten)” 

 

B. Rumusan Masalah 

                                                 
7
Media Indonesia.com, Jumat 4 November 2016 03:21 WIB, BUMDes Tirta Mandiri 

Raih Pendapatan Rp 6,4 Miliar, dalam 

http://www.mediaindonesia.com/news/read/75572/bumdes-tirta-mandiri-raih-pendapatan-rp6-4-

miliar/2016-11-4 , diunduh Rabu, 1 Maret 2017 pukul 10:10  

http://www.mediaindonesia.com/news/read/75572/bumdes-tirta-mandiri-raih-pendapatan-rp6-4-miliar/2016-11-4
http://www.mediaindonesia.com/news/read/75572/bumdes-tirta-mandiri-raih-pendapatan-rp6-4-miliar/2016-11-4
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Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman 

dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Klaten telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku? 

2. Bagaimana peran BUMDes Tirta Mandiri dalam pelestarian wisata air 

Umbul Ponggok berdasarkan Corporate Social Responsibility dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Klaten apakah 

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

2. Untuk mendeskripsikan peran BUMDes Tirta Mandiri dalam 

pelestarian wisata air Umbul Ponggok berdasarkan Corporate Social 

Responsibility dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa 

Ponggok 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara 

teoritis maupun praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Secara Teoritis 
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Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman mengenai pemerataan keuntungan yang diperoleh 

BUMDes Tirta Mandiri untuk masyarakat desa Ponggok dan tentang 

pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Klaten berada dalam bentuk 

Koperasi ataulah Perseroan Terbatas dan mana yang lebih besar 

manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok 

2. Manfaat Secara Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi 

mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah 

pemahaman dan wawasan terkait pengembangan BUMDes Tirta 

Mandiri oleh masyarakat desa Ponggok dan pemerataan keuntungan 

yang diperoleh BUMDes Tirta Mandiri untuk masyarakat desa Ponggok 

dari berbagai usaha yang dikelola oleh BUMDes Tirta Mandiri serta 

tentang upaya-upaya  pelestarian wisata air Umbul Ponggok sendiri 

didasarkan pada CSR dalam manajemen BUMDes Tirta Mandiri dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok itu sendiri 

 

E. Kerangka Pemikiran 
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Pembangunan masyarakat desa pada umumnya telah berlangsung 

berdampingan dengan perubahan ekologis, sosial-budaya manusianya serta 

aspirasi material dan spiritualnya. Pembangunan masyarakat desa 

diharapkan bersumber pada manusia sendiri tanpa campur tangan dari pihak 

luar. Perkembangan harus berupa metamorfose sosial-ekonomi dan budaya 

BUMDes Tirta 

Mandiri 

Prinsip Umum Pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa  

Pemerintah Desa 

Manajer BUMDes 

Kesejahteraan Masyarakat 

Desa Ponggok 

Karyawan 

Masyarakat Desa 

Tujuan Pendirian BUMDes  

UU No. 6 tahun 2014 

tentang Desa 

Pihak-Pihak yang Terlibat 
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yang wajar, yang meningkatkan kualitas hidup.
8
 Sehingga pembangunan 

desa haruslah kembali kepada masyarakat desa sendiri yang lebih sejahtera. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa 

diartikan sebagai berikut: 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah 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 NKRI.
9
 

 

Berdasarkan pasal tersebut, maka pengurusan dan pengembangan desa 

menjadi kewenangan desa sendiri. Pembangunan pedesaan tentunya tidak 

hanya berorientasi pada pembangunan manusia, unsur-unsur ekonomi dan 

pembangunan fisik juga memegang peran penting.
10

 Dalam pasal 78 UU 

No. 6 tahun 2014 tujuan pembangunan desa dijelaskan sebagaimana berikut: 

(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 

sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, 

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan. 

(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 

(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan 

kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian 

dan keadilan sosial.  

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa, Desa dapat mendirikan 

BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan 

                                                 
8
 N. Daldjoeni dan A. Suyitno, 1986,  Pedesaan, Lingkunngan, dan Pembangunan, 

Bandung: Alumni,  hlm. xiv 
9
 Pasal 1 angka 1 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa 

10
 Prof. Dr. Mubyarto dan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, 1988,  Pembangunan Pedesaan 

di Indonesia, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,  hlm. 71 
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kegotongroyongan. Hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk: (a) 

pengembangan usaha; dan (b) pembangunan desa, pemberdayaan 

masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui 

hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam 

APBDesa.
11

 Dalam konteks kontribusi BUMDes, seharusnya diletakkan 

bahwa BUMDes ini adalah unit ekonomi multi sektor yang dikelola oleh 

pemerintah desa dan masyarakat untuk memakmurkan sebesar-besar 

kepentingan masyarakat desa.
12

 Salah satu BUMDes yang didirikan dalam 

rangka pembangunan desa adalah BUMDes Tirta Mandiri dengan 

pengelolaan masyarakat desa Ponggok yang beromzet hingga miliaran 

rupiah di berbagai bidang usaha baik pengelolaan air bersih dan usaha-usaha 

lainnya.  

Dalam kaitannya dengan tujuan pendirian BUMDes maka BUMDes 

didirikan bertujuan untuk: (a) meningkatkan perekonomian desa; (b) 

meningkatkan PAD; (c) meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat; (d) menjadi tulang punggung pertumbuhan 

dan pemerataan ekonomi pedesaan. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan 

dengan mengunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, 

transparansi, akuntable, dan sustainable dengan perolehan modal yang 

berasal dari masyarakat dan Pemdes.
13

 Secara umum terdapat pihak-pihak 

yang berperan penting dalam pengembangan BUMDes Tirta Mandiri di 

                                                 
11

 Pasal 89 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa 
12

 Coristya, Heru, Suwondo, “Keberadaan BUMDes sebagai Penguatan Ekonomi Desa 

(Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Bau, Kabupaten Malang,” Jurnal Administrasi Publik  

(JAP) Vol.I, No.6, hlm. 356 
13

 Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan 

(PKDSP), Op.Cit., hlm. 11 
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antaranya adalah pemerintah Desa Ponggok, Bagian Keuangan, Manajer 

BUMDes, Karyawan, maupun masyarakat Desa Ponggok sendiri yang 

mengelola bersama. Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri pada dasarnya 

harus bertujuan dalam pembangunan Desa Ponggok itu sendiri dalam 

rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ponggok. Dalam 

kaitannya dengan kesejahteraan desa, kesejahteraan masyarakat itu sendiri 

mencakup pengertian, bahwa seseorang itu mampu memenuhi kebutuhan 

hidupnya, terutama kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan 

sehari-hari.
14

 Sehingga inilah yang akan diteliti penulis lebih lanjut 

mengenai mekanisme pengelolaan bersama BUMDes Tirta Mandiri dan 

perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok 

dalam bentuk pemerataan keuntungan dan pengelolaan berdasarkan 

semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris 

yakni penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah 

penelitian dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. 

Penelitian ini mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk 

kemudian dikaji penerapan atau implementasi di lapangan, dalam hal 

ini terkait dengan peran BUMDes Tirta Mandiri dalam meningkatkan 

                                                 
14

 Prof.Dr.Bahrein T.Sugihen, 1996,  Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar), Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada,  hlm. 88 
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kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 

tentang Desa.   

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek 

atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang 

tampak.
15

 Sehingga akan dideskripsikan secara rinci dan mendalam 

mengenai kondisi sebenarnya yang terjadi atau nampak di lapangan 

untuk kemudian diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan 

jelas tentang peran peran BUMDes Tirta Mandiri dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 

tentang Desa.   

 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri yang terletak di Kantor 

Kelurahan Desa Ponggok. Pengambilan lokasi ini dengan 

pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut telah sesuai 

dengan tujuan penelitian yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai 

                                                 
15Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23  
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peran BUMDes Tirta Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa Ponggok. 

 

4. Jenis Data 

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data 

primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan 

hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan 

hasil wawancara dengan narasumber yang mengelola 

BUMDes Tirta Mandiri meliputi direktur BUMDes Tirta 

Mandiri Desa Ponggok, Manajer Operasional BUMDes 

Tirta Mandiri Desa POnggok, maupun masyarakat Desa 

Ponggok itu sendiri. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari 

bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat 

mengikat dan bahan hukum sekunder.
16

 Bahan hukum 

primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-

undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang 

                                                 
16

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015,  Metode Penelitian Hukum (Buku 

Pegangan Kuliah), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,  hlm. 8 
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digunakan adalah UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, UU 

No. 23 tahun 2014 tentang Pemda, PP No. 72 tahun 2005 

tentang Desa, dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 

39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.  

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi 

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi
17

, 

yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

berupa literatur-literatur dan jurnal yang berkaitan dengan 

peran BUMDes Tirta Mandiri dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok.  

 

5. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah 

dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, 

sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu studi 

dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil 

penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan 

yang berkaitan dengan materi penelitian.
18

 Selain itu juga dengan studi 

lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Studi 

lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan 

                                                 
17

Ayu Putriyanti, “Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan 

dengan Pengadilan Tata Usaha Negara,” Jurnal Pandecta,Volume 10, Nomor 2 (Desember, 2015), 

hlm. 182,  http://journal.unnes.ac.id , (Diakses pada tanggal 2 Oktober 2016, pukul 13.00 WIB) 
18

Ari Hermawan dan Murti Pramuwardhani Dewi, “Pemberangusan Serikat Pekerja di 

Daerah Istimewa Yogyakarta,” Jurnal Hukum Yustisia, Edisi 86 (Mei-Agustus, 2013), hlm. 62 

http://journal.unnes.ac.id/
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masyarakat Desa Ponggok bersama pemerintah Desa yang mengelola 

BUMDes Tirta Mandiri. 

 

6. Metode Analisis Data 

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam 

bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan 

menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal 

yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau 

individual.
19

 Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian 

lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara 

kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk 

disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait 

peran BUMDes Tirta Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan 

Masyarakat Desa Ponggok berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang 

Desa.  

 

G. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk 

mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis 

uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai 

berikut: 

                                                 
19

Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: 

Banyumedia Publishing, hlm. 242 
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BAB I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan 

menguraikan mengenai Badan Usaha Milik Desa yang akan diuraikan lebih 

pengertian BUMDes, tujuan pendirian BUMDes, prinsip-prinsip 

pengelolaan BUMDes, dan pihak-pihak yang terlibat kemudian akan 

diuraikan mengenai kesejahteraan Desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 

tentang Desa yang meliputi definisi desa, pemerintah desa, aset desa, 

pembangunan desa, dan kesejahteraan masyarakat desa.  

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini 

penulis akan menguraikan mengenai pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri 

Klaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peran 

BUMDes Tirta Mandiri dalam pelestarian wisata air Umbul Ponggok 

berdasarkan Corporate Social Responsibility dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok.  

.BAB IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan 

saran terhadap permasalahan peran BUMDes Tirta Mandiri dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok berdasarkan UU 

No. 6 tahun 2014 tentang Desa. 

DAFTAR PUSTAKA 


