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PENGAWASAN PENGELOLAAN BUMDES TIRTA MANDIRI  
DESA PONGGOK (STUDI KASUS PENGELOLAAN BUMDES  

BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)  
 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan BUMDes Tirta Mandiri 
Desa Ponggok berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan 
untuk menganalisa konsep pengawasan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Desa 
Ponggok yang secara preventif mencegah terjadinya penyimpangan. Penelitian ini 
termasuk penelitian hukum yuridis empiris dengan metode pendekatan deskriptif. 
Data dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer 
yakni observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-
bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan yakni observasi dan wawancara. 
Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan pembangunan desa berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dilakukan oleh 
masyarakat desa dengan cara melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan 
kepada Pemerintah Desa dan Tim Permusyawaratan Desa. Sedangkan konsep 
pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas Internal dan Bapermas serta 
masyarakat desa melalui lima tahap yaitu penetapan standar, penentuan 
pengukuran standar, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan 
pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, kemudian pengambilan 
tindakan koreksi. Hal ini untuk menghindari adanya praktek kecurangan dan 
sebagai upaya preventif dalam mencegah praktek korupsi, namun masih ada 
kendala yakni kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, sehingga perlu 
diberikan pelatihan kepengawasan. 
 
Kata kunci: pengawasan, pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

 
Abstract 

This study aims to determine the supervision of BUMDes Tirta Mandiri Ponggok 
Village based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages, and to analyze the 
concept of monitoring the management of BUMDes Tirta Mandiri Ponggok 
Village which preventively prevents irregularities. This research includes 
empirical juridical law research with a descriptive approach method. Data and 
data sources obtained from primary data and secondary data. Primary data are 
observations and interviews, while secondary data are obtained from legal 
materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials. 
Data collection techniques through field studies, namely observation and 
interviews. The data analysis method used descriptive qualitative analysis. The 
results of the study indicate that the village development monitoring mechanism 
based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages can be carried out by village 
communities by reporting the results of monitoring and various complaints to the 
Village Government and the Village Consultative Team. Meanwhile, the concept 
of supervision is carried out by the Internal Supervisory Team and Bapermas and 
village communities through five stages, namely standard setting, standard 
measurement determination, activity implementation measurement, comparison of 
implementation with standards and analysis of deviations, then taking corrective 
action. This is to avoid fraudulent practices and as a preventive measure in 
preventing corrupt practices, but there are still obstacles, namely the lack of 
competent human resources, so supervision training is necessary. 
 
Keywords: supervision, management, Village Owned Enterprises (BUMDes) 
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1. PENDAHULUAN 

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah 

terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak 

disejahterakan. Landasan dibentuknya Undang-Undang Desa adalah karena desa 

memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita 

kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang 

pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka 

pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal Pasal 

213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha 

Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang 

didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima 

tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Badan 

Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan 

perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah 

Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya 

atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya 

BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat 

Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
1

 Keberadaan BUMDes sangat 

strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak 

perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya 

BUMDes, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang 

ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telahada. 

Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka 

memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran. 

                                                     
1Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78 ayat (1) 
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Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi 

dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga 

dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan 

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. UU Desa 

menghadirkan BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Desa dalam pasal 89 UU No. 6 th. 2014 tentang Desa. 

Desa Ponggok merupakan Desa yang telah membentuk BUMDes sejak 

tahun 2014. Desa Ponggok dapat dikatakan berhasil untuk mengelola BUMDes 

karena peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun. Hal ini berdasarkan data 

peningkatan pendapatan BUMDes sebagaimana terlampir dalam tabel berikut:
2
 

Tabel 1. Data Peningkatan Pendapatan BUMDes Desa Ponggok 

No Tahun Pendapatan (Rp) 

1 2014 1.153.075.730 

2 2015 5.181.507.251 

3 2016 10.300.000.000 

4 2017 13.452.670.412 

5 2018 16.400.000.000 

 

Dengan kehadiran BUMDes ini desa Ponggok menjadi lebih mandiri dan 

masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat BUMDes masih 

termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka tak pelak di dalam praktek, 

beberapa kendala muncul terkait dengan proses pembentukan dan pengelolaannya. 

Besarnya peningkatan pendapatan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok tersebut 

rawan terjadi praktek korupsi. Maka diperlukan pengawasan pengelolaan 

BUMDes yang optimal agar tidak terjadi kecurangan. 

Praktek korupsi dana BUMDes pernah dituliskan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Ni Komang Dian Indrayani, dkk (Program Studi S1 Akuntansi 

Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja) dengan judul “Pengaruh 

Kompetensi Pengawas, Pengalaman Kerja, Dan Komitmen Organisasi Terhadap 

Pendeteksian Kecurangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sekabupaten 

                                                     
2Sumber: BUMDes Tirta Mandiri 2020 
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Buleleng” terdapat beberapa contoh kasus kecurangan dana BUMDes Kabupaten 

Buleleng dalam kurun waktu tahun 2017 – 2018 yakni:  

Tabel 2. Contoh Kasus Kecurangan Dana BUMDes Kabupaten Buleleng 

No Kasus  Kerugian 

1 Adanya dugaan monopoli yang dilakukan oleh Kepala 

Desa Sukawan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak 

terhadap pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes). 

50 Juta 

2 Kepala Desa Ciaro diduga menggunakan dana BUMDes 

yang bersumber dari Dana Desa untuk kepentingan 

pribadinya. 

30 Juta 

3 Kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, 

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). 

900 Juta 

4 Adanya penyalahgunaan dana BUMDes. Hal ini terjadi 

karena struktur kepengurusan BUMDes merupakan 

anggota keluarga kades 

20 Juta 

5 BUMDes Gema Matra, Desa PucakSari yang berada di 

Kecamatan Busungbiu di bekukan operasionalnya. 

389 Juta 

 

Berdasarkan data tersebut, fakta bahwa tindak pidana korupsi memang 

terjadi dalam pengelolaan BUMDes. Adanya penelitian ini sangat penting untuk 

dilakukan karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan 

masyarakat dan negara. Apabila tidak ditangani dengan tepat dan tuntas maka 

tindak pidana korupsi akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar dan lebih 

luas karena dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga 

upaya pengawasan dana BUMDes sangat penting untuk dilakukan agar hal-hal 

yang merugikan tersebut tidak terjadi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

menulis tesis dengan tujuan: (1) Untuk mengetahui pengawasan BUMDes Tirta 

Mandiri Desa Ponggok berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan (2) 

Untuk menganalisa konsep pengawasan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Desa 

Ponggok yang secara preventif mencegah terjadinya penyimpangan. 
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2. METODE  

2.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif
3
, yaitu 

memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.
4
  

2.2 Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan yang akan diteliti.
5
 Dalam 

tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris.
6
  

2.3 Data dan Sumber Data 

Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak 

yang terkait. Data sekunder meliputi bahan bahan hukum yang berupa bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder.
7
  

2.4 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pengelola BUMDes, anggota 

kelurahan dan kecamatan serta masyarakat umum, sedangkan objek penelitian 

dalam penelitian ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pengelola 

BUMDes Tirta Mandiri dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada 

BUMDes Tirta Mandiri desa Ponggok, kabupaten Klaten. 

2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan meliputi observasi dan 

wawancara.  

2.6 Teknik Analisis Data 

Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara penelitian 

dengan menganalisis data kualitatif dinyatakan responden secara tertulis ataupun 

lisan termasuk perilaku yang nyata dan juga data sekunder lainnya yang diteliti 

dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
8
  

                                                     
3Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23. 
4I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori 

Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 152. 
5Rianto Adi, 2004, Metode Sosial dan Hukum, Jakarta: Sinar Granit, hlm.2. 
6Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Rajawali Press: Jakarta, hlm. 53. 
7 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.8.  
8 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 192. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengawasan BUMDes Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada hakikatnya adalah sebuah lembaga 

yang didirikan oleh Desa yakni oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. 

Pembentukan BUMDes merupakan bagian dari amanat peraturan perundangan 

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa yakni dalam Bab X, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 87, 

88, 89, dan 90 yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha 

Milik Desa yang disebut BUMDes yang dikelola dengan semangat nilai-nilai 

kekeluargaan dan berciri khas kegotongroyongan untuk menjalankan usaha di 

bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan.  

Pendirian BUMDes disetujui dan disepakati melalui musyawarah desa 

yang disertai dengan diberlakukannya Peraturan Desa. Hasil dari usaha BUMDes 

dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pengembangan usaha, 

pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan berupa hibah, bantuan 

sosial serta kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa untuk 

masyarakat miskin. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong BUMDes untuk 

berkembang dengan memberikan hibah dan/atau akses permodalan, melakukan 

pendampingan teknis dan akses ke pasar dan memprioritaskan BUMDes dalam 

pengelolaan sumber daya alam di tingkat Desa. Sandaran hukum atau legal formal 

sebagaimana tersebut diatas, memberikan arahan pembentukan BUMDes bahwa 

pembentukan BUMDes adalah legal, bahkan pembentukan BUMDes merupakan 

amanat dari Undang-undang dan ditujukan untuk meningkatkan kemandirian desa 

khususnya pada aspek keuangan desa, pemberdayaan ekonomi desa dan 

masyarakat desa. Pembentukan BUMDes dilakukan dalam tujuan untuk mencapai 

kesejahteraan bangsa.  

BUMDes sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila merupakan ciri khas 

nilai-nilai budaya bangsa yang menjadi dasar dari segala perbuatan, tindakan dan 

perilaku berpikir seluruh warga masyarakat Indonesia. Didalam Pancasila termuat 

nilai-nilai ketuhanan, saling bantu-membantu, persatuan, musyawarah dan 

semangat gotong royong. Nilai-nilai itu pulalah yang dipakai dalam 

penyelenggaraan BUMDes. Nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi pedoman dalam 

Dasar Negara yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD NRI 1945). Dengan semangat Bhineka Tunggal Ika maka Negara 

menghormati penyelenggaraan desa yang disusun sesuai dengan ciri khas dan 

budaya desa masing-masing. 

Definisi BUMDes menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang desa adalah tim usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh Desa yang diperoleh melalui penyertaan secara langsung 

yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa 

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 

Desa. Pengertian tersebut serupa dengan pengertian BUMDes yang diberikan oleh 

peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

yaitu Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo 

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan 

Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pasal 7 Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 

Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran 

Badan Usaha Milik Desa, diatur mengenai bentuk Organisasi BUMDes adalah 

sebagai berikut: “Badan Usaha Milik Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang 

berbadan hokum. Unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa 

lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan 

masyarakat. Dalam hal BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan 

hukum, bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang 

Pendirian BUMDes yang berlaku di Desa tersebut. 
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Organisasi pengelolaan BUMDes dirumuskan dengan beberapa 

pertimbangan yakni sebagai berikut: (1) Bahwa BUMDes merupakan badan usaha 

yang dimiliki oleh Desa; (2) BUMDes bukan merupakan holding company 

(perusahaan induk) terhadap unit-unit usaha desa; (3) Organisasi pengelolaan 

BUMDes adalah sebuah organisasi yang bersifat tumbuh, artinya dalam hal ini 

organisasi pengelola BUMDes dapat dimulai dari bentuk sederhana pada awal 

pembentukan dan berkembang sesuai dengan kebutuhan usaha dalam BUMDes 

tersebut; dan (4) Organisasi pengelolaan BUMDes pada umumnya terdiri dari 

Penasehat, Direksi, dan pengawas. Berdasar pada hal tesebut, maka struktur 

pengelola BUMDes antara Direksi dan pengelola unit usahanya memiliki 

hubungan yang artinya bahwa setiap desa hanya memiliki peluang untuk 

membentuk 1 (satu) BUMDes saja. 

BUMDes adalah lembaga yang berkedudukan diluar struktur organisasi 

pemerintahan desa. Adapun susunan pengelola BUMDes terdiri dari: (1) 

Penasehat yang merupakan ex-officio Kepala Desa; (2) Direksi adalah warga 

masyarakat yang memiliki tanggung jawab atas kegiatan operasional usaha desa. 

Kewenangan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa; (3) 

Pengelola yang merupakan unit kelengkapan kerja direksi dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya. Pengelola tersebut ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan hasil 

musyawarah desa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; (4) 

Keanggotaan dalam BUMDes. Keanggotaan dalam BUMDes tidak sama dengan 

keanggotaan pada koperasi, sehingga keanggotaan pada BUMDes bisa sejajarkan 

dengan nasabah pada Bank seperti pada umumnya. Dengan demikian anggota 

pada BUMDes akan muncul manakala unit usaha BUMDes adalah lembaga 

keuangan mikro. 

Hasil BUMDes merupakan kekayaan milik desa yang memiliki rangkaian 

kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, 

pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik 

desa tersebut.
9
 Pengelolaan kekayaan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang 

                                                     
9Pasal 108 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
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merupakan amanah yang diberikan oleh masyarakat desa. Dalam melakukan 

pengelolaan kekayaan milik desa, Kepala Desa bersama-sama dengan Badan 

Permusyawaratan Desa membahas tata cara pengelolaan kekayaan milik desa 

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
10

 Kepala Desa adalah 

Pemerintah Desa yang dalam urusan penyelenggaran pemerintahan desa dibantu 

perangkat desa.
11

 Kepala Desa dalam hal ini memiliki peran sebagai pemegang 

kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa.
12

 Kepala Desa dalam pengelolaan 

kekayaan milik desa dapat memberi kuasa sebagian kekuasaannya kepada 

perangkat desa.
13

 Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang memiliki 

fungsi pemerintahan dimana anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa 

berdasar atas keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
14

 

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa sebagaimana diatur 

dalam Pasal 82 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa 

Masyarakat Desa berhak mendapat informasi mengenai rencana dan pelaksanaan 

pembangunan desa serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 

pembangunan desa. Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota membina dan mengawasi 

pemerintahan Desa. Pasal 112 ayat (2) bahwa pembinaan dan  pengawasan 

tersebut dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah. Pembinaan dan 

pengawasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) terkait 

dengan BUMDes adalah sebagai berikut: (1) Pasal 113 huruf m menyatakan 

bahwa Pemerintah berkewajiban untuk menyusun dan memfasilitasi petunjuk 

teknis bagi BUMDes dan Lembaga Kerjasama Desa; (2) Pasal 114 huruf k bahwa 

Pemerintah Daerah Provinsi bertugas untuk membina dan mengawasi penetapan 

pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar Desa; (3) 

Pasal 115 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan pengawasan 

bertugas untuk: (a) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah 

                                                     
10Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
11Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
12Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
13Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
14Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
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Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; 

(b) memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga 

kemasyarakatan, dan lembaga adat; (c) melakukan upaya percepatan 

pembangunan perdesaan; (d) melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa 

melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; (e) 

melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar Desa; 

dan (f) memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Terkait dengan hal-hal yang diatur dalam UU tersebut, Pemerintah 

Kab/Kota memiliki tugas secara langsung untuk melakukan pembinaan dan 

pengawasan kepada Pemerintah Desa. Dalam Penjelasan Pasal 115 menjabarkan 

tentang yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah termasuk di dalamnya 

pembatalan Peraturan Desa. Pemerintah Kab/Kota perlu untuk mengatur 

BUMDes dalam Peraturan Bupati secara lebih rinci tentang pengawasan BUMDes 

dan tindakan lebih lanjut mengenai temuan hasil pengawasan karena UU Desa 

belum mengatur secara detail terkait BUMDes. 

Pengawas BUMDes merupakan perwakilan dari masyarakat desa setempat 

untuk memastikan bahwa BUMDes berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.. Pengawas dalam hal ini dapat berasal dari unsur masyarakat desa. 

Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari Ketua, Wakil Ketua yang juga 

merangkap sebagai anggota; Sekretaris yang merangkap anggota; dan Anggota itu 

sendiri. Pengawas BUMDes mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan 

Rapat Umum membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1(satu) tahun 

sekali. Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas dalam 

rangka: (1) Pemilihan pengurus; (2) Pengangkatan pengurus; (3) Penetapan 

kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUMDes; (4) Pelaksanaan pemantauan 

kinerja Pelaksana Operasional; dan (5) Evaluasi terhadap kinerja Pelaksana 

Operasional. 

Masa bakti Pengawas diatur dalam AD/ART BUMDes. Susunan 

kepengurusan organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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10 dipilih oleh masyarakatDesa melalui Musdes. Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pemilihan kepengurusan BUMDes diatur dalam Peraturan Bupati. 

Mekanisme pemantauan dan pengawasan pembangunan desa berdasarkan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut: (1) 

Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap 

pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Tim 

Permusyawaratan Desa; (2) Pemerintah Desa wajib menginformasikan 

perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 

Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan 

melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; (3) 

Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi 

laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.  

Musdes adalah musyawarah desa antara Tim Permusyawaratan Desa, 

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tim 

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

Musyawarah Desa adalah forum permusyawaratan yang dilaksanakan minimal 

satu kali dalam setahun dan diikuti oleh Tim Permusyawaratan Desa, Pemerintah 

Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal yang bersifat strategis tersebut 

meliputi: (1) Penataan dan perencanaan Desa; (2) Kerja sama Desa; (3) Rencana 

investasi yang masuk ke Desa dan pembentukan BUMDes; (4) Penambahan dan 

pelepasan Aset Desa; dan (5) Kejadian luar biasa.  

Tim Permusyawaratan Desa dalam musyawarah desa memiliki fungsi 

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Pasal 61 Undang-undang 

Desa menyatakan bahwa Tim Permusyawaratan Desa berhak: (1) Melakukan 

pengawasan dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa kepada Pemerintah Desa; (2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.  
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Mekanisme musyawarah Tim Permusyawaratan Desa berdasarkan 

Undang-undang Desa adalah sebagai berikut: (1) Musyawarah Tim 

Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Tim Permusyawaratan Desa; (2) 

Musyawarah Tim Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 

paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Tim Permusyawaratan Desa; 

(3) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai 

mufakat; (4) Musyawarah mufakat apabila tidak tercapai kesepakatan maka 

pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; (5) 

Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu 

perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Tim Permusyawaratan Desa yang 

hadir; dan (6) Hasil musyawarah Tim Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan 

keputusan Tim Permusyawaratan Desa dengan dilampiri notulen musyawarah 

yang dibuat oleh sekretaris Tim Permusyawaratan Desa. 

Pengawasan BUMDes sebagai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan 

pmbangunan Desa berdasarkan Undang-undang Desa dilakukan melalui 

Musyawarah Desa minimal satu kali dalam setahun dan diikuti oleh Tim 

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa.  

3.2 Konsep Pengawasan Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok 

yang Secara Preventif Mencegah Penyimpangan  

Dasar hukum pendirian BUMDes Tirta Mandiri sebagaimana yang tercantum 

dalam Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Desa dapat 

mendirikan Tim Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. 

Keberadaan BUMDes juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada 

Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Tim Usaha Milik Desa, serta yang terakhir 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tim 

Usaha Milik Desa. Tim Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes 

adalah suatu lembaga/tim perekonomian desa yang bertim hukum dibentuk dan 

dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional 

dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang 

dipisahkan. Peraturan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok selanjutnya diatur 
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lebih khusus dalam Peraturan Desa Ponggok Nomor 07 Tahun 2020 tentang Tim 

Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri”. BUMDes Tirta Mandiri dalam 

pembentukannya memiliki AD/ART dan SOP (Standar Operasional Prosedur) 

sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan BUMDes.  

Keuangan BUMDes Tirta Mandiri perlu untuk dilakukan pengawasan 

karena penyelenggaraan BUMDes Tirta Mandiri berasal dari Penyertaan modal 

Desa dan Penyertaan modal masyarakat Desa. Pengawasan tersebut dilakukan 

untuk kepentingan masyarakat desa. Modal awal BUMDes bersumber dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ponggok sesuai dengan hasil pembahasan dan 

kesepakatan dalam Musyawarah Desa. Pemerintah Desa telah melakukan 

penyertaan modal awal BUMDes melalui hibah sebesar Rp 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Desa 

Ponggok Nomor 141/11/XII/2009 tentang Penyerahan Aset-aset Usaha Desa ke 

BUMDes “Tirta Mandiri” Desa Ponggok. BUMDes bertanggungjawab untuk 

mengelola pemanfaatan Aset Desa dengan nilai Rp 2.515.875.100,00 (dua milyar 

lima ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah), 

meliputi: (1) Asset di lokasi pariwisata Umbul Ponggok; (2) Peralatan air bersih 

beserta jaringan; (3) Kolam-kolam perikanan; (4) Kios-kios kuliner terbuka yang 

berjumlah 12 kios; (5) Kios-kios kuliner tertutup berjumlah 4 (empat) kios; dan 

(6) Mobil suzuki APV.
15

  

Keuangan BUMDes yang berasal dari modal dan pendapatan BUMDes 

yang berasal dari penyelenggaraan desa dan masyarakat desa tersebut harus 

diawasi agar terhindar dari praktek korupsi. Korupsi merupakan tindak pidana 

Tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh setiap 

subyek hukum, baik orang maupun tim hukum yang secara langsung maupun 

tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan. Dari sudut pandangan 

hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 

                                                     
15Keputusan Kepala Desa Ponggok Nomor 141/11/XII/2009 tentang Penyerahan Aset-aset Usaha 

Desa ke BUMDes “Tirta Mandiri” Desa Ponggok.  
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(1) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana; (2) Memperkaya diri 

sendiri, orang lain, atau korporasi; dan (3) Merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara. Terdapat beberapa aturan perundang-undangan sebagai 

landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 

Sementara itu, dalam rangka pengawasan, BUMDes Tirta Mandiri 

membentuk suatu susunan organisasi pengelola BUMDes. Organisasi pengelola 

BUMDes tersebut terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Organisasi 

pengelola BUMDes terdiri atas penasihat dan pelaksana operasional sesuai 

dengan ketentuan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.21 

Tahun 2013 pelaksanaan pengawasan BUMDes dilakukan oleh pengawas internal 

yang dibentuk melalui musyawarah desa untuk mengawasi pengelolaan BUMDes, 

serta SKPD yang telah ditunjuk Bupati untuk mewakili tugas Bupati dalam 

melakukan proses monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMDes, SKPD 

merupakan Tim Pemberdayaan Masyarakat atau Bapermas. Demi memperoleh 

kinerja pengawasan yang efektif dan optimal diperlukan kriteria yang harus 

terpenuhi untuk melaksanakan pengawasan diantaranya adalah keobyektifan 

dalam pengawasan agar proses pengawasan dilakukan berdasarkan bukti otentik 

yang sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, 

perencanaan dalam pengawasan yaitu penetapan langkah dan kegiatan dilakukan 

dalam pelaksanaan pengawasan untuk mencapai tujuan pengawasan, independensi 

dalam pengawasan untuk menghindari terjadinya kolusi dalam proses 

pengawasan, struktur organisasi yang jelas, kualitas pengawas yang dapat 

mempengaruhi kinerja pengawas dalam pelaksanaan pengawasan serta koordinasi 

pengawasan.  

Adapun uraian pihak yang melakukan pengawasan BUMDes adalah 

sebagai berikut: 
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3.2.1 Pengawasan oleh Tim Pengawas Internal 

Pengawasan oleh Tim Pengawas internal dilakukan melalui perencanaan 

BUMDes Tirta Mandiri terhadap pengembangan pariwisata Desa Ponggok. 

Pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan efektif apabila dilakukan dengan 

perencanaan proses pengawasan. Perencanaan proses Pengawasan terdiri dari lima 

tahap, yaitu: (a) Penetapan standar sebagai patokan untuk mengukur hasil 

pelaksanaan yaitu dengan membandingkan antara hasil pengawasan dengan 

standar yang digunakan yaitu laporan administrasi; (b) Penentuan pengukuran 

standar pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas secara rutin setiap 

bulan atau sesuai dengan kebutuhan; (c) Pengukuran pelaksanaan kegiatan 

pelaksanaan pengawasan oleh Tim Pengawas dengan cara observasi, laporan lisan 

dan laporan tertulis serta inspeksi. Pelaksanaan pengawasan dilakukan lima oleh 

orang Tim Pengawas diamana masing-masing memantau setiap unit usaha dan 

bertanggung jawab apabila ditemukan adanya penyimpangan; (d) Pembandingan 

pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Pada tahap ini Tim 

Pengawas melakukan koordinasi dengan manajemen BUMDes Tirta Mandiri 

untuk mengetahui perkembangan BUMDes Tirta Mandiri. Kewenangan Tim 

Pengawas hanya sebatas memberikan rekomendasi terhadap hasil pengawasan 

kepada Direksi BUMDes Tirta Mandiri saja; (e) Pengambilan tindakan koreksi 

Tim Pengawas. Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap tahunnya untuk melihat 

kesesuain terhadap standar dalam pelaksanaan dengan kebutuhan serta kondisi 

manajemen BUMDes Tirta Mandiri. 

Dalam rangka mencapai efektifitas pelaksanaan proyek pengembangan 

pariwisata tersebut Tim Pengawas dalam melaksanakan pengawasan terdapat 

perencanaan pengawasan. Perencanaan pengawasan merupakan penetapan 

langkah dan kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan 

berguna untuk melakukan pembandingan terhadap pelaksanaan pengelolaan yang 

dilakukan di lapangan dengan tujuan yang akan dicapai. Perencanaan pengawasan 

Tim Pengawas terdiri dari perencanaan pengawasan di setiap bidang dan unit dari 

BUMDes Tirta Mandiri yang kemudian dievaluasi oleh Tim Pengawas yang 

tersusun dalam program kerja Tim Pengawas. Pelaksanaan pengawasan Tim 

Pengawas meliputi pengawasan administrasi serta pengawasan fisik.  
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Dalam pengawasan administrasi pengawas melakukan pengawasan 

terhadap kinerja pelaksanaan program BUMDes berdasarkan dokumen-dokumen 

yakni: (a) Model bisnis BUMDes (Business Model Business); (b) Rencana bisnis 

BUMDes (business plan); (c) Laporan pengembangan bisnis, hubungan 

masyarakat, pemasaran, dan manajemen SDM yang telah disusun oleh Manajer 

Program dan Operasional BUMDes.  

Pengawas BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok melakukan pengawasan 

terhadap laporan keuangan BUMDes yang berbasis pengetahuan audit keuangan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(ETAP) baik laporan keuangan yang disusun oleh Divisi Usaha Wisata Berdesa 

dan Divisi Usaha Perdagangan dan Jasa) maupun laporan keuangan yang sudah 

dikonsolidasi oleh Manajer Administrasi Keuangan BUMDes 

Tim Pengawas dalam pelaksanaan pengawasan diselenggarakan secara 

obyektif karena proses pembentukan Tim Pengawas periode kedua dilakukan 

secara transparan dan profesional sehingga terhindar dari intervensi dari pihak 

lain, sebagaimana yang telah dibahas dalam subbab sebelumnya bahwa 

penyelenggaraan pengawasan Tim Pengawas periode kedua jauh dari intervensi 

dari pihak lain, sebab penyebab adanya intervensi dari pihak lain karena adanya 

hubungan saudara, teman, kerabat, status jabatan atau karena status balas jasa. 

Efektifitas pengawasan juga dipengaruhi oleh kejelasan dan kelengkapan struktur 

organisasi. Dalam struktur organisasi Tim Pengawas terdapat tiga orang yang 

terdiri dari ketua, sekretaris dan satu anggota. Ketiga Pengawas tersebut 

bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan serta bertanggung jawab apabila 

terjadi penyimpangan. Kewenangan Tim pengawas sebagai pengawas internal 

BUMDes Tirta Mandiri dalam menyikapi hasil temuan pengawasan bukan 

sebagai eksekutor hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada manajemen 

BUMDes Tirta Mandiri terhadap hasil-hasil temuan dalam pelaksanaan 

pengawasan. Dalam pelakasanaan pengawasan yang dilakukan oleh tim Pengawas 

terdapat kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam tim pengawas dan 

terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang dimilki oleh Tim Pengawas 

karena latar belakang anggota Tim Pengawas bukan dari ahli bidang pengawasan 
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sehingga ilmu yang dimiliki oleh Tim Pengawas terbatas. Hal ini disebabkan 

karena persyaratan menjadi seorang pengawas BUMDes Tirta Mandiri Desa 

Ponggok tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan tingkat pendidikan 

minimal yang harus dipenuhi. Persyaratan untuk menjadi pengawas BUMDes 

Tirta Mandiri Desa Ponggok meliputi:  (a) Masyarakat Desa yang memahami 

bidang pengawasan, audit, manajemen kewirausahaan atau sekurang-kurangnya 

mempunyai pengalaman wirausaha; (b) Memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa 

Ponggok; (c) Pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum, madrasah 

aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat; (d) Mempunyai karakter 

kepemimpinan untuk bekerjasama dalam penyusunan laporan singkat tentang 

capaian, temuan dan saran berkaitan dengan manajemen BUMDes; dan (e) Tidak 

merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 

dan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu untuk dilakukan pembenahan terkait 

dengan persyaratan untuk menjadi pengawas BUMDes Tirta Mandiri Desa 

Ponggok. Terhadap sumber daya manusia pengawas internal BUMDes Tirta 

Mandiri Desa Ponggok yang telah ada sebaiknya diberikan pelatihan-pelatihan 

pengawasan agar pengawas lebih kompeten untuk menjalankan fungsi dan 

tugasnya sebagai pengawas. 

3.2.2 Pengawasan oleh Bapermas 

Proses Pelaksanaan Pengawasan BUMDes Tirta Mandiri Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Klaten No.21 Tahun 2013 menjelaskan bahwa kewenangan 

pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pengawas internal yang dibentuk melalui 

musyawarah desa serta SKPD yang ditunjuk untuk mewakili Bupati yaitu 

Bapermas. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Bapermas 

dilaksanakan menggunakan perencanaan partisipatif dengan cara mengajak 

masyarakat untuk menemukan potensi yang dimiliki oleh Desa tersebut. 

Pelaksanaan evaluasi dan monitoring dilaksanakan secara administrasi dengan 

melihat perkembangan BUMDes, namun Bapermas belum memiliki standar 

sehingga proses evaluasi dan monitoring belum berjalan dengan optimal dan 

obyektif. Dalam pelaksanaan evaluasi dan monitoring BUMDes, Bapermas 



18 

memiliki prioritas dalam proses pelakasanaanya yang terbagi berdasarkan 

perkembangan dari setiap BUMDes yaitu BUMDes rintisan, BUMDes 

berkembang, BUMDes maju, dan BUMDes mandiri. BUMDes Tirta Mandiri 

merupakan BUMDes yang dapat dikategorikan sebagai BUMDes mandiri, peran 

Bapermas dalam BUMDes Tirta mandiri dalam pelaksanaan monitoring serta 

evaluasi adalah melakukan pendampingan dalam melakukan evaluasi terhadap 

musyawarah desa dan memberikan bimbingan teknis tentang pengelolaan 

administrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.4 tahun 2015. Peran 

Bapermas sebagai wakil dari Bupati betugas untuk melaksanakan evaluasi dan 

montoring belum berjalan optimal, Bapermas berperan pada awal pembentukan 

BUMDes yaitu melakukan pendampingan baik secara pendanaan maupun 

administrasi BUMDes. Berdasarkan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan 

pada BUMDes Tirta Mandiri dapat diketahui bahwa Peran Bapermas belum 

optimal dalam melaksanakan proses pengawasan, sehingga pelaksanaan 

pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas sebagai pengawas internal.  

Dalam pemantauan yang dilakukan oleh Tim Pengawas dan Masyarakat 

Desa, pada tahun 2019 pernah ditemukan temuan terkait penyelewengan dana 

BUMDes, namun terhadap temuan tersebut diselesaikan melalui mediasi sehingga 

tidak ditempuh jalur hukum. Terjadinya peluang penyelewengan dana retribusi 

tiket masuk tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan baik dalam 

mekanismenya juga dalam pelaksanaannya. Adapun faktor-faktor yang 

menyebabkan perbuatan praktek korupsi tersebut terjadi adalah: (1) Faktor 

Undang-undang. Peraturan perundang-undangan tentang BUMDes dalam UU 

Desa sampai dengan Peraturan Desa tentang BUMDes telah menyebutkan perihal 

pengawasan BUMDes, namun dalam peraturan-peraturan tersebut tidak 

memberikan penjelasan mengenai bentuk pengawasan atau tolok ukur 

pengawasan yang harus diterapkan untuk mencegah praktek kecurangan dan/atau 

mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan 

tersebut juga tidak menyebutkan mengenai tindak lanjut  hasil temuan 

pengawasan BUMDes dan sanksi apabila terjadi pelanggaran, praktek kecurangan 
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dan/atau bilamana ditemukan perbuatan korupsi. Peraturan perundang-undangan 

harus jelas dalam merumuskan suatu kebijakan karena peraturan perundang-

undangan merupakan pedoman dalam bertindak sehingga harus jelas dan tegas 

sehingga kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dapat dilakukan dengan baik 

dan mampu mencapai tujuan pembentukan kebijakan itu; (2) Faktor Aparat 

Penegak Hukum. Tim Pengawas Internal sebagai ujung tombak penegakan hukum 

dalam lingkup BUMDes yang belum cukup kompeten dalam bidang pengawasan 

sehingga belum mampu melakukan upaya secara preventif dan represif untuk 

mencegah penyelewengan dana dan/atau perbuatan tindak pidana korupsi dalam 

lingkup BUMDes agar tidak terjadi. Tim pengawas selain harus kompeten juga 

harus memiliki integritas yang tinggi untuk menegakkan keadilan di segala 

bidang; (3) Faktor Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasana merupakan faktor 

pendukung terlaksananya pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya tindak 

pidana korupsi. Kurangnya sarana dan prasarana dapat menghambat kegiatan 

pengawasan sehingga pengawasan tidak cukup mampu mencegah terjadinya 

tindak pidana korupsi; (4) Faktor Budaya Hukum. Budaya hukum yang 

menempatkan bahwa proses pemidanaan merupakan ultimum remidium, bahwa 

proses pemidanaan merupakan jalan terakhir sehingga sanksi pidana tidak dapat 

diberlakukan; dan (5) Faktor Masyarakat. Faktor kebiasan masyarakt jawa yang 

bersikap ewuh pekewuh (tidak enak hati) merupakan kendala dalam pengawasan 

khususnya dalam lingkup BUMDes dimana pengawasan dilakukan terhadap 

pengelolaan administrasi yang dilakukan oleh pegawai atau rekan BUMDes yang 

mayoritas adalah tetangga dan bahkan saudara yang dapat menimbulkan 

pertanyaan tentang sikap netralitas pengawas dalam melakukan pengawasan.  

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Pengawasan BUMDes Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Pengawasan pembangunan desa dalam hal ini BUMDes berdasarkan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 huruf k yang bertugas 
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untuk membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa 

Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antarDesa. Pasal 115 menyatakan bahwa 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan pengawasan bertugas 

untuk melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar 

Desa; dan memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala 

Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan juga 

dapat dilakukan oleh Masyarakat Desa dan melaporkan hasil pemantauan dan 

berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa khususnya BUMDes 

kepada Pemerintah Desa dan tim permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa wajib 

menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada 

masyarakat umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 

(satu) tahun sekali dan masyarakat Desa harus berpartisipasi dalam Musyawarah 

Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.  

4.1.2 Konsep Pengawasan Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Desa 

Ponggok yang Secara Preventif Mencegah Penyimpangan  

Pengawasan BUMDes Tirta Mandiri selain dilakukan oleh tim pengawas internal 

juga dilakukan oleh Bapermas dan masyarakat desa. Masyarakat desa dapat 

memberikan laporan atau pengaduan melalui Tim Permusyawaratan Desa atau 

melalui Musyawarah Desa. Proses Pengawasan terdiri dari lima tahap, yaitu:  

1) Penetapan standar Penetapan standar dimaksudkan sebagai patokan untuk 

mengukur hasil pelaksanaan yaitu dengan membandingkan antara hasil 

pengawasan dengan standar yang digunakan. Satndar yang digunakan Tim 

Pengawas yaitu laporan administrasi. 

2) Penentuan Pengukuran Standar Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh 

Tim Pengawas dilakukan oleh Tim Pengawas dilakukan setiap bulan atau 

sesuai dengan kebutuhan. 

3) Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan pengawasan oleh Tim 

Pengawas dengan cara pengamatan (observasi), laporan lisan dan tertulis serta 

inspeksi dalam pelaksanaannya lima orang Tim Pengawas masing-masing 
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memantau setiap unit usaha dan bertanggung jawab apabila terdapat 

penyimpangan. 

4) Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan Pada 

tahap ini Tim Pengawas berkoordinasi dengan manajemen BUMDes Tirta 

Mandiri untuk mengetahui perkembangan BUMDes Tirta Mandiri. Dalam hal 

ini Kewenangan Tim Pengawas hanya sebatas memberikan rekomendasi 

terhadap hasil pengawasan kepada Direksi BUMDes Tirta Mandiri. 

5) Pengambilan Tindakan Koreksi Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap 

tahun untuk melihat kesesuain tool sebagai standar dalam pelaksanaan dengan 

kebutuhan serta kondisi manajemen BUMDes Tirta Mandiri. 

Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dijalankan untuk menghindari 

adanya praktek kecurangan dan sebagai upaya preventif dalam mencegah praktek 

korupsi namun dalam prakteknya masih terdapat kebdala dalam pengawasan 

yakni kurangnya sumber daya manusia yang kompeten sehingga perlu untuk 

diberikan pelatihan kepengawasan bagi tim pengawas BUMDes Tirta Mandiri 

desa Ponggok.  

4.2 Saran 

4.2.1 Kepada BUMDes Tirta Mandiri Ponggok 

BUMDes Tirta Mandiri Ponggok harus terus melakukan evaluasi untuk 

meningkatkan pengelolaan dan pengawasan baik dalam hal keuangan maupun 

sistem kerja BUMDes karena BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok merupakan 

salah satu BUMDes yang memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya. 

4.2.2 Kepada Tim Pengawas 

Tim Pengawas sebaiknya adalah orang-orang yang berkompeten dalam bidang 

pengawasan dan memiliki integritas yang tinggi. Pengawas sebaiknya dibekali 

dengan pelatihan pengawasan BUMDes dan pelatihan-pelatihan khusus untuk 

meningkatkan integritas pengawas. 

4.2.3 Kepada Masyarakat 

Masyarakat sebaiknya lebih aktif ikut serta dalam program pengawasan BUMDes 

Tirta Mandiri Desa Ponggok. Masyarakat yang aktif dan peduli dengan BUMDes 

akan membawa BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok menjadi BUMDes yang 

lebih baik dan jauh dari praktek korupsi. 
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