
KEPALA DESA WINONGSARI
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA WINbNCSARI
NOMOR5 TAHLN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA'WINONGSARI*
DESA WINONGSARI KECAMATAN KALIWIRO

KABUPATEN WONOSOBO

Menimbatg

Mengingat

DENGAN RAHMA'T TUHAN YANG MAHA ESA

l.

KEPALA DESA WINONGSARI,

bahwa rurtuk mewadahi kegiatan perekonomian masyarakat desa

Winongsari dan unluk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dipardang
perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;

bahwa sesuai Pasal2 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor
4 tahur 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa, untuk me,mbe.ntuk BUMDesa pe.rlu ditetapkan
dangan Pe,ratuan desa;

Undang-Undang Nomor 13 Talurn 1950 tentang Pe,mbenhrkan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyele,uggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor ?5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi.a Nomor 35851);
Undang-undang Nomor 17 Tahrur 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negata Republik lndonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 10 Tallrn 2004 tentang pembentukan

Peraturan Perundatg-rndangan (Lembaran Negara Republik tndonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Irrdonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan

Pengelolaan Tanggungiawab Keuangan Negma (Le.mbaran Negma
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undatrg-Undang Nomor 25 Tahun 2004 teatang Sistem pe.rencanaan

Pernbangruran Nasional (Lernbaran Negara Republik hrdonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembmal Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentaag Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Peratwan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);



9. Peraturan Pemerirrtah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
Yang Bersmber dari Pndapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 }.Iomor 5558);

10. Peratruan Menteri Dalam Negeri Nomor 1ll Tahun 2014 te,ntang

Pedomat Teknis Penyuzunan Pe,rdes (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Pedomm Pengelolaal Keuangan Desa (Berita Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

11. Pe.raturan Me.nteri Desa, Pernbanguaan Daerah Tertinggal, dan
Trarumigrasi Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Petrgambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2015
Nomor 159);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terturggal, dan
Trarumigrasi Repubiik hrdonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pe.mbubaran Badan
Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik [ndonesia Tahun 2015
Nomor 296);

13. Peraturan Dae,rah Kabupatan Wonosobo Nomot l0 Tahun 2006
tentang Sumber Pendapatan Desa {Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahrur 2006 Nomor 11 Seri E Nornor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 tahun 2010 tentang
Pedoman Pembenttr.kan dan Pengelolaan bandan usaha Milik Desa (

Lembarau Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 9 );
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2013 Tentarry Pedoman

Teklis Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (
Berita Daerah Kabupate.n Wonosotro Tahun 2013 Nomor 50 );

Menetapkan

Dengan Persetujuan Be.rsama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WINONGSARI
Dan

KEPALA DESA WINONGSARI.
MEMUTUSKAN:

PEMBENTUKAN BADAN USAT{A MILIK DESA' WINONGSARI "
DESA WINONGSARI KECAMATAN KAL1WIRO KABUPATEN
woNosoBo

BAB I
KETENTUANLMUM

Pasal 1

Dalam Peraturau Desa ili yang dimaksud de,ngan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyele.rggara

pemerintahan dae.rah.

3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.

4. Camat adalah Camat Kaliwto
5. Desa adalah Desa Winongsari



6 Pemerintahan Desa adalah penyelenggmaan unmau pemerintahan Desa Vy'inongsari dan Badan
Permusyawaratan Desa Winongsari dalam rnengatur dan me,ngurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dilrormati dalam
sistem Pemeriatahan Negara Kesatual Republik tndonesia.

7 . Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Winongsari dan Perangkat Desa Winongsari
8- Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya dise.but BPD adalatr BPD Winongsari
9. Peraturan Desa adalah peratulan perundang-undangau yang dibuat oleh BPD bersama Kepala

Desa;

10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk
melaksanakanperahranpenrndang-undangan yang le.bih tfu€gi yang bersifat mengatu;

11' Kqutusan Kepala Desa adalah kqlutusaa yang dfouat dau dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk
melaksanakan peraturan perundang-undargan yang lebih tinggi atau mengadakan ke.bijakan
baru dan bersifat penetapan;

12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Des " Winongsari " adalah usaha desa
yang kepe,milikan modal dan pengelolaarmya dilakukan oleh Pemedntah Desa Winongsari dan
masyarakat Desa $y'inongsari ;

13. Pemilik BUMDes "Winongsari" adalah Pemeri{tah Desa
14. Direksi adalah direksi Badan Usaha Milik Desa Winongsari
15. Pengawas adalahpengawas Badan Usaha Milik Desa Wiaongsari
16. Pihak Ketiga adalah badan rxaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri dan luar

negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badaa Usaha Milik Daerah, Akademisi, Koperasi, Yayasan,
badan usaha tidak tre.rbadan hukum dan orang perora[gan.

17. Rencana Kerja dan Anggarau BUMDes yang selanjutnya disebut RKAB adalair ritcian rencana
ke{a dan anggar&o BUMDes selama 1 ( satu ) tahun buku yang disusur oleh Direksi dan
disetujui oleh Pengawas serfa murjadi pedoman dalam operasional BUMDes.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

BUMDes " WIN0NGSARI" berkedudukan di Jl.Balekambang I(m 05 Desa winongsari

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasai 3

Maksud BUMDes " WINONGSARI " adalah untuk meningkatkanpendapatan masyarakat dan desa.

Pasal 4

TujuanBUMDes " WINONGSARI " adalah:

a. meningkatkan pondapatan asli desa dalam rangka me.ningkatkan kemampuan pemerintah
desa dalam perryelenggmaan pe.merintahan dan pe,rrbangunan seria meningkatkan pelayanan
masyarakat;

b. me.nge,rnbangkan poterxi perekouomiau di wilayah pedesaan;

c. menciptakan lapangan kerja;
d. Menitgkatkan pe.ngelolaan usaha ekonomi masyarakat.

BAB IV
IENIS USAHA

Pasal 5

(1) BUMDes " WINONGSARI " mergalanlan Jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa :

a. Pengelolaan Pasar Desa,

b. Pengelolaan Air Bersihdan
c. Pe,rgelolaan PP0B



(2) Jerds usala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan ke.butulan
dan poterxi desa

BAB V
MO DAL

pasal 6

(1) Modal dasar BUMDes " WINONGSARI " berasal dari :

a. Pemerintah Desa

b. Pemerintah Pusat,Propinsi dan kabupaten
c. Perseorangar

(2) Modal Dasat BUMDes se,bagaimaua ayat (1) ditentukan dalam rapat pemilik dan dimlat dalam
ADIART.

(3) Ketentuan modal dari pilrak lain lebih lanjut diatur datamnaskah kerjasama.
(4) Dalam hal Penambahan jumlah modal ditetapkan dalam rapat pemilik.
(5) Modal BUMDes " Winongsari " merupakan ke.kayasn desa yaug dipisahkan.

BAB VI
ORGANISASI PENGELOLA BUMDes

Bagian Kesatu

Organisasi Pangelola

Pasal 7

(l) Organisasi Pengelola BUMDes " WINONGSARI" terdiri dari:
a. Penasehat

b, Pengawas

c. Direksi
(2) Penasehalse,bagaimanadiruaksudpadaayat(1)hurufasecaraexofficiodijabatolehKepalaDesa.
(3) Penasehat berweaang mengangkat Pe,ngawas dan Direksi.
(4) Direksi sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf c dalam menjalankan tugastya dibantu oleh

Pelaksana operasional.

Pasal 8

Pengawas dan Direksi BUMDes * WINONGSARI " diangkat melalui musyawarah desa dan diterapkan
dengan K4utusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pengawas

Pasal 9

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) luuuf a te.rdiri dari 3 (tiga) orang yaitu
seorang ketua dan 2 (dua) orang anggota.

(2) Anggota Pengawas diangkat dari unsur pemerirrtah desa dan BPD yang memitiki kemampuan
dibidang usaha perekonomian.

Pasal l0

Syarat untuk menjadi Pengawas adalah:

a. be.rtaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. merrpunyai rasa pengabdian terhadap nusa, bangsa, pemerintah dae.rah, dan peerintah desa;
c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
d. sehatjasmanidanrokhani;
e. memiliki pe,ngetahuan dan atau pergalaman di bidang usaha ekonomi; dan



f be.rsedia metrge,rnbangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat.

Pasal I I

Kewajiban Pengawas ada l ah:

a. memberikan pe.ngawasilL pembinaan kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
b. memberikan saran dan pendqat mengenai masalah dalam perrgelolaan BUMDes;
c. mengaw{rsi pelaksanaan kegiatan usaha dan kine{a kepengurusan; dan
d. memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga)

bulan sekali.

Pasal 12

Pengau,as mempunyai kewewenangan:

a. memberikan sman darr persetujuan rencana kerja dan arrqgaran BUMDes;
b. meminta penjelasan dari direksi menganai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha

desa; dan

c. melirdungi usaha desa terhadap hal-hal yarr.g dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas mempexoleh honorarium,
(2) Besmat honorarium Badan Purgawas setinggi-tinggsnya 40% (empat puhrh per seratus) dari

penghasilal Direksi, dan diberikan selama Pengawas aktif melaksanakan tugas.

Pasal 14

Masa kerja Pengawas adalah 3 (tiga) tahuu terhiturg sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat
ke.mbali untuk periode selar{utrya.

Pasal 15

(1) Alggota Pengawas berhenti karena:

a. masa jabatannya berakhir;
b. menrnggal dunia.

(2) Anggota Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Desa atas keputusan musyawarah desa,
deagan alasan:

a. atas pernirrtaan se.ndiri;

b. mencapai usia 65 tahun;

c. melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
d. melakukan tindakan yang Lrertentangan dengan kepentingan BUMDes dan Pemerintah Desa;

dan

e. karena sesuatu hal sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan fugas secara wajar.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 1 6

Dire.ksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diangkat dari unsur tokoh masyarakat.

Pasal 1 7

Syarat wrtuk menjadi Direksi adalah:

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa, bangsa, pemerintah daerah, dan pemerintah desa;



c. memiliki akhlak dan moral yarg baik;
d. sehat jasmani danrokhani;
e. me.rniliki pengetahuan dal atau pengalaman di bidang usaha e.konomi;
f bersedia menge,rnbangkal dan melakukan kegiatan usaha secara sehat;
g memprnyai sifaGsifat kepemimpinan yang baik;
h. jujur dan berwibawa,

' Pasal 18

Kewajiban Direksi adalah:

a. memimpir dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes;
b. merencanakan dan menyusun program kerja 4 (erapat) tahruran serta menyusulr rencana keqa dan

anggaran BUMDes;
c. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa;

d. menguilrs dan mengelola kekayaan BUMDes;
e. nenyele.nggaralian administrasi umum dan keualgan;
f. meny'usun dan menyampaikan laporan mengenai keseluruhan kegiatan BUMDes secara berkala

kepada pernilik BUMDes melalui Pengawas minimal 3 bulan sekali dan kepada masyarakat setiap

akhil tahun.

Pasal 19

Direksi mempunyai kewe.nangat:
a. me,mhrta penjelasan tentang pe.rrnasalahan atau kendala dari Kepala Uuit Usaha;
b. menjalin ke.rja sama dengau pilrak lain atau pihak ketiga dalam rangka memajukan BUMDes;
c. mengangkat dan memtrerhentikan pelaksana operasional.

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tuga$rya Direksi memperoleh honorarium.
(2) Besaran honorarium Direksi ditetapkan dalam Kepttusan Kepala Desa melalui Pe.ngawas, dan

diberikan selama Dfueksi aktif melaksatrakan tugas.

Pasal 21

Masa kerja Direksi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dimrgftat ke,mbali
untuk pedode selanjutnya.

Pasal 22

(1 ) Direksi berhenti karena:

a. masa jabatarmya berakhir;
b. metinggal dunia.

(2) Direksi dapat diberherrtikan oleh Kepala Desa atas keputusan musyawarah desa, dengaq alasan:
a. atas pe,rmintaan sendiri;

b. mencapai mia 60 tahun;

c. melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
d. melakukan tiadakan yang trertortangan de.rrgan kepentingan BUMDes darr Pe,merintah Desa;

dan

e. kare,na sesuatu hal sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas secma wajar.



Bagian Kee.rnpat

Pelaksana Operasional

Pasal 23

Pe,laksana operasioual meliputi :

(1) manajer unit;
(2) kepala bagran;

(3) staf.

PasaL24

Syarat untuk me.njadi Pelaksaaa Operasional adalah:

a. be.rtaqwa kepada Tuhat Yang Maha Esa;

b. mempruryai rasa pengabdian terhadap mrsa, bargsa, pe.rneriatah daerah, dan pemerintah desa;

c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
d. sehat jasmarri dan rokliarri;

e. memiliki pe,ngetahuan dan a.tau pangalaman di bidang usaha ekonomi;

f. bersedia mengernbangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat;

g. mempunyai sifat-sifat kepe,mimpinan yang baik;
h. jqur danberwibawa.

Pasal 25

Kewajiban Pelaksana Operasional adalah:

a. menyampaikan laporan belkala setiap bulan kepada Direksi mengenai laporan keuangan dan

kemajuan kegiatan dalam bulan berjalan;

b. menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyarvarah

desa minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

c. mengembangkar dan me.mbina badan usaha agar turnbuh dan berkembang menjadi le.mbaga yang

dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;

d. mengusahakan agax tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;

e. memupuk usaha ke.rjasama dengan learbaga perekonomian lairmya yang ada di desa darr luar desa;

f metggali dan memanfaatkan potersi ekonomi desa uttuk menirgkatkan pendapatan asli desa.

Pasal 26

Pelaksana Operasional diangkat dan diberhentikan oleh direksi.

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Ope,rasiotal mempetoleh honoranum.
(2) Besaran holorarium Pelaksana Operasional ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa melalui

Pengawas, dan diberitao selama Kepala Unit Usaha dan staf aktif melaksanakan tugas.

Pasal 28

Masa kerja Pelaksana Operasional adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat

diangkat ke.mbali untuk periode selanjuhrya.

Pasal 29

(1 ) Pelaksana Operasional berhe.uli karena:

a. masa jabatarurya berakhir;
b. meninggal dunia.



(2) Pelaksana Operasional dapat dibe.rhentikan oleh direksi atas keputusau musyawarah jajaran direksi,
de.ugan alasan:

a. atas permintaan sendiri;

b. mencapai usia 60 tahrur;

c. melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
d. melakukan tindakan yalg tre.rlentangan dengan kepentingan BUMDes dan Peme.riatah Desa;

dan

e. kate.na sesuatu ha1 sehingga yang bersangkutafi. tidak dapat &elaksanakan trgas secara wajar.

BAB VII
RENCANA KERJA DAN ANGCRAN TAHUNAN

Pasal 30

(1) Direktur BUMDes me,mbuat re,ncana anggaxan BUMDes I (safu) tahun dan mergajukan kepada
pemedntah desa sebagai dasar pemerintah desa manyusul APBDes.

(2) Rencana kerja dan anggaran BUMDes " WINONGSARI "' merupakan landasat direksi dalam

melaksanakan kegiaian operasiotral.

(3) Rapat tahulan dilaksanakan minimal I tahun sekali pada akhir tahun dipimpin ole.h direktur
BUMDes.
Dengan age.nda rryat : evaluasi pengelolaan BUMDes, penetspan target usaha tahun berikutnya
dan rencana pengembangan usaha

Pasal 3 1

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, direksi menyusun dan
mengirimkan reilcara kerja dan anggamn BUMDes " WINONGSARI " untuk mendapat
persetujuan Peugawas.

(2) Apabila sampai dengarr 1 (satu) bulan se.belum tahuu buku berakhir Peugawas dan Pemilik belum
mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes ' WINONGSARI " sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), maka dianggap telah disahkan.

(3) Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes " WINONGSARI " se.bagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa.

(4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desembff tahwr berjalan belum ada penetapan sebagaimana

dimakstd pada ayat (3) maka Rencana Ke{a dan Anggaran BUMDes " WINONGSARI "
dinyatakan bedaku.

Pasal 32

(l) Pating 1ambat30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tatirm buku berakhir,direksi
menyampaikan RKAB kepada Pemilik dengan persetujuan Pengawas unhrk mendapatkan
pengesahan rapat Pemilik

(2) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) harikalender setelah tahrm buku berakhirbelum ada
pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), maka RKAB dinyatakanberlaku.

(3) Setiap perubahan RKAB yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan
pengesahan rapat Pe.rnilik.

(4) RKAB disusun secara realisitis dan sehtrarg-kurangrqra menruat :

a. rencana penghimpuran dau penyahran dana yang diseatai dengm penjelasan

mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untukmencapu taryayang
ditetapkal;

b. proyeksi ne.raca dan pe,rhitungan laba rugi yang dtinci paling sedikit 2 (dua)

se.mester;

c. re.ncana pengembangan sumtrer daya mantsia;



d. rencana perluasan jaringan kantor danlatau pelayanan;

e. rencana penge,mbanga:r jasa keuangan dan jasa pelayanan lainnya sesuai

dengan ketentuan yang bellaku;
f re.ncana pengadaan aktiva tetap dan inveatmis;
g. rencana pengadaan pegawai;

h. upaya yang akan dilakukan ulhrk memperbaiki atau meuingkatkan kinerja BUM Des

BAB YIII
TAHI.IN BUKU

Pasal 33

Tahunbuku BUMDes " WINONGSARI " adalahTahunTakwin.

BAB IX
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 34
(1) Laba BUMDes " WINONGSARI " ditetapkan berdasarkan laporan kegiatan usaha tahunan.

(2) Penggmaan laba setelah dikurangipajak, ditetapkan se.bagai bedkut:

a. bagi hasil usaha rxrtuk pemilik sebesar 50%; dan

b. jasa produksi bagi Pengunrs dan pelaksana operasional sebesar 307o.

c. penarnbahan modal usaha BUM Des sebesar 20%.

BABX
KERJASAMA

Pasal 35

(1) BUMDes " WINONGSARI " dapat melakrkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka
pengembangan usahanya.

(2) Utttuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dengan ketentuan:
apabila kerjasama dimaksud mengakibatkan be,ban hutang dan memerltkan jaminan harta benda
yang dimiliki atau dikelola BUMDes " WINONGSARI ", maka rencarur kerjasama tersebut harus
mendapat persetujuan Pengawas darl masyarakat dalam musyawarah desa;

apabila kerjasama dimaksud tidak mengakibatkan beban hutang dan tidak memerlukan jaminan
hmta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes " WINONGSARI ", maka rencana kerjasama
tersebut diberitahukan kepada Pengawas.

BAB xI
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 36

Pengelolaan BUMDes " WINONGSAR.I " harus dilakukan secara:

a. fiansparan, yaitu dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi, dal dievaluasi oleh masyarakat desa
secara luas;

b. akuntabel, yaitu mengikufi kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggungiawabkan kepada
masyarakat;

c. akseptabel, yaitu berdasarkat kesepakatan antar pelaku dalam masyarakar desa sehingga
memperoleh dukrurgan dari se,mua pihak.

d. Berkelanjutan, yaitu dapat memberikarr hasil dan manfaat kepada masyarakat.

Pasal 37

(1) Pertanggungiawaban pengelqlaan BUMDes " WINONGSARI" dilakukan sebagaimana lazimnya
yang bealaku di masyarakat desa melalui nlrsyawarah desa.



(2) Sistern pelaporan kepada masyarakat maupm kepada pihak laimya dibuat berdasmkan jerris usalra
dengan siste.matika se.bagai berikut :

a. Pendahuluan; memuat latar belakatg, maksud dan tujuan usaha;

b. Kegiatan usaha; memuat mated pelaksana atau tenaga kerja, produksi, penjualan atau
pemasarall dan keuntungan;

c. Permasalahan dan hambatan; rne.muat materi pengadaal bahan baku, pemasaran, tenaga kerja,
permodalan, dan mitra usaha.

BABXII
TANGGTING JAWAB DAN TTINTUTAN GANTI RUGI

Pasal 38

(1) Anggota Direksi dan/atau Pengawas yaug dengan sengaja atau karena kelalaiarmya sehingga

medmbulkan kerugian bagi BUMDes " WINONGSARI " wajib menggaati kerugian dimaksud.

Q) Tata caxa penggantian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan ymg berlaku.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 39

(1) Pembubaran BUMDes " WINONGSARI * dapat dilakukan ryabila BUMDes benar-benar
melakukan kegiatan yang be.rtentangan dengan maksud, tujuarl &n usaha didirikannya BUMDes
ini.

(2) Pembubaran BUMDes * IYINONGSARI " ditetapkan dengau Perahran Desa.

(3) Dalam hal BUMDes " WINONGSARI " dibubarkan, maka hutang dan kewajibau ke;uangan
dibayar dari kekayaan BUMDes " WINONGSARI ' dan sisa lebih atau sisa kurang menjadi
tanggrmg j awab Pe,milik.
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