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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A.  Sejarah singkat  BUMDes Sakina Lestari Desa Kuapan Kecamatan Tambang   

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sakina Lestari Desa Kuapan Kecamatan 

Tambang adalah suatu lembaga ekonomi desa yang bergerak dibidang simpan pinjam 

yang dikelolah oleh masyarakat desa. BUMDes didirikan atas musyawarah desa. Yang 

menjadi anggota BUMDes Sakina Lestari adalah masyarakat sekitar dan anggota desa 

BUMDes dengan memenuhi persyaratan serta aturan yang berlaku pada BUMDes 

Sakina Lestari. 

Usaha simpan pinjam Sakina Lestari dalam menjalankan usahanya disatu sisi 

menerima dana dari pemerintah, dan simpanan dari anggota. Kemudian menyalurkan 

dananya kepada masyarakat dalam dana dari pemerintah dan simpanan dari anggota. 

Kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Makin besar 

jumlah uang yang dipercaya masyarakat semakin besar juga kepercayaan masyarakat 

pada usaha simpan pinjam tersebut. 

Dari hasil musyawarah dan kesepakatan bersama Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Sakina Lestari Desa Kuapan Kecamatan Tambang didirikan tanggal 27 

Maret 2013.
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B. Struktur Organisasi BUMDes Sakina Lestari Desa Kuapan Kecamatan 

Tambang   

Sebagaimana halnya Badan Usaha lain, sebuah BUMDes juga perlu memiliki 

struktur organisasi yang bertujuan agar pelaksanaan tugas berjalan secra lancar dan 

pembagian wewenang serta tanggung jawab berjalan dengan baik karena terdapat 

pedoman yang mendasari pembagian tugas tersebut. 

Struktur organisasi mempunyai arti yang sangat penting dalam suatu usaha. 

Organisasi dapat dilihat dari pembagian masing-masing tugas orang yang terlibat 

dalam organisasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi yang baik maka 

pembagian kerja dalam suatu usaha akan muda dilaksanakan, sehingga semua yang 

direncanakan dan dikerjakan akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan. 

Susunan tugas dan tanggung jawab dari pengurus pada BUMDes Sakina Lestari 

Desa Kuapan Kecamatan Tambang dapat dilihat dengan jelas pada struktur organisasi 

(Gambar IV.1) 

Pembagian tugas secara jelas oleh masing-masing orang yang terlibat dalam 

organisasi dapat terlihat dalam struktur organisasi. Dengan adanya struktur dalam 

organisasi tersebut maka pembagian kerja akan mudah dilaksanakan. Pembagian tugas 

dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut : 

1. Tugas Dan Tanggung Jawab Otorasi Rekening 
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1. Komisaris 

Komisaris adalah Kepala Desa. Tugas dan tanggung jawab komisaris adalah : 

1) Menyelengarakan musyawarah 

2) Mengesahkan daftar calon pemanfaat dan usaha Desa 

3) Mendatangani surat perjanjian pemberian pinjaman 

4) Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman dana usaha Desa 

5) Menyampaikan laporan perkembangan BUMDes 1 (satu) kali 1 (satu) tahun 

bersamaan dengan penyampaian LKPJ Kepala Desa 

6) Mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan BUMDes Sakina 

Lestari 

2. Tugas dan Tanggung Jawab Badan Perwakilan Desa Atau Pengawasan 

Umum : 

1) Memberikan informasi tentang kegiatan dana Badan Usaha Milik Desa Kepada 

Masyarakat 

2) Melakukan pengawasan kegiatan BUMDes yaitu memastikan penyaluran dana 

Usaha Desa bersama berbagai unsur kelompok masyarakat lainnya telah 

memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, memantau realisasi penyaluran 

dan pengembalian dana usaha desa sehingga pengembalian tepat waktu dan 

perguliaran berjalan baik 

3) Mengikuti setiap pelaksanaan tahapan proses kegiatan BUMDes 

4) Menandatangani surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) 
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3. Pengelola BUMDes Sakina Lestari Desa Kuapan Kecamatan Tambang 

mempunyai Tugas dan Wewenang sebagai berikut : 

1. Direktur 

a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang 

menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga desa/ 

masyarakat 

b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil merta 

c. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada 

didesa 

d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan 

pendapatan asli desa 

e. Membina dan mengevalusi kinerja kepala unit dan staf pelaksanaan oprasional 

f. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa 

dengan persetujuan Pemerintahan Desa dan BPD 

g. Mengkoordinasikan seluruh tugas Pengelola Badan Usaha Milik Desa baik ke 

dalam maupun ke luar BUMDes 

h. Mewakili kegiatan Badan Usaha Milik Desa ke dalam maupun ke luar 

2. Kepala Unit Simpanan Pinjam 

a. Mengembangkan dan membina Unit Usaha agar tumbuh dan berkembangan 

menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat 

b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan 

merata 
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c. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang 

ada di desa 

d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan 

pendapatan unit usaha 

e. Kepala Unit usaha harus menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan 

kepada direktur mengenai keuangan unit usaha dan kegiatan unit usaha 

3. Staf Administrasi  

a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi unit usaha BUMDes 

b. Melakukan strategi pengelolaan administrasi unit usaha BUMDes 

c. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat BUMDes secara umum 

d. Pengelolaan data dan informasi unit usaha BUMDes 

4. Staf Keuangan 

a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes 

b. Melaksanakan strategi pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes 

c. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha 

BUMDes 

d. Membayar gaji dan insentif pengelola unit usaha 

e. Pengelolaan belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha BUMDes 

f. Mengelola penerimaan keuangan unit usaha BUMDes 

g. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes 
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GAMBAR IV.1 

STRUKTUR ORGANISASI BUMDES SAKINA LESTARI 

DESA KUAPAN KECAMATAN TAMBANG 
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C. Aktivitas Badan Usaha Milik Desa Sakina Lestari Desa Kuapan Kecamatan 

Tambang   

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan BUMDes Sakina Lestari Desa Kuapan 

Kecamatan Tambang adalah sebagai berikut : 

a. Memberi pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat desa 

b. Menerima simpanan uang dari masyarakat sebagai anggota BUMDes 

c. Ikut memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota BUMDes dalam 

usahanya 

d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan dalam melaksanakan 

simpan pinjam 

Tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sakina Lestari Desa Kuapan 

Kecamatan Tambang ini adalah : 

a. Mendorong perkembangan kegiatan perekonomian masyarakat desa 

b. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif anggota 

masyarakat desa yang berpenghasilan rendah 

c. Mendorong perkembangan usaha mikro sektor informasi untuk penyerapan 

tenaga kerja bagi masyarakat desa yang terbebas dari pengaruh rentenir 

d. Meningkatkan pendekatan sumber asli desa dan memberi pelayanan terhadap 

kebutuhan desa


