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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kewenangan lokal 

berskala Desa dalam meningkatkan eksistensi BUMDes di Kecamatan Gangga 

Kabupaten Lombok Utara, serta untuk mengetahui peranan BUMDes dalam 

kewenangan lokal berskala Desa untuk mensejahterakan masyarakat di 

Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa (1) Bentuk kewenangan lokal berskala Desa dalam 

meningkatkan eksistensi BUMDes di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok 

Utara yakni kewenangan desa dalam mengelola pasar desa;  kewenangan desa 

dalam pengelolaan air minum berskala desa,  kewenangan desa dalam mengelola 

hasil hutan bukan kayu; kewenangan dalam mengelola tempat wisata yang ada di 

desa dan kewenangan untuk mendirikan BUMDes Mart. (2) Peranan BUMDes 

dalam kewenangan lokal berskala Desa untuk mensejahterakan masyarakat di 

Kecamatan Gangga yaitu menyediakan simpan pinjam atau menyediakan modal 

terutama bagi para UMKM yakni melalui unit usaha LKMatau unit usaha lainnya 

dan menyediakan unit produk dan jasa BUMDes serta mengakomodir kebutuhan 

masyarakat setempat melalui BUMDes Mart. 

Kata kunci: Eksistensi BUMDes; Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

THE EXISTENCE OF VILLAGE OWNED COMPANY IN THE COURSE OF LOCAL 

VILLAGE SCALE AUTHORITY GANGGA DISTRICT OF NORTH LOMBOK REGENCY 
ABSTRACT 

This research aims is to know the local village scale authority in order to elevate 

the existence of village owned company di Gangga District, North Lombok 

Regency. The used method in this research is empirical legal research. The result 

showed that 1. The form of local village scale authority in order to rising up the 

existence of village owned company in Gangga District, North Lombok Regency is 

the auhority on managing the village market, fresh water in village scale, the non-

wood forest products , tourism object and build the village owned company Mart 

(BUMDes Mart). The role of village owned company in exercise the village scale 

authority in order to achieve the community welfare in Gangga District with 

provide the savings and loan or capital for the small micro company through 

bussiness unit LKM or other bussiness unit and provide unit products and services  

of village owned company and accomodate the community needs in through 
Village owned company Mart (BUMDes Mart). 

Keywords : The Existence of village owned company, Local Village Scale 

Authority  
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I. PENDAHULUAN 

 

Pembangunan desa adalah suatu usaha yang dilakukan untuk 

meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang ada di desa.Adapun 

tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk 

pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk Bangsa Indonesia sendiri 

hidup di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah 

daerah pedesaan. Desa menurut Widjaya adalah sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat 

istimewa.
1
Desa menjadi sentral utama pengembangan ekonomi karena desa 

meupakan sector awal perputaran kegiatan perekonomian daerah. 

Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi terutama di daerah pedesaan  

maka dibentuklah lembaga-lembaga ekonomi salah satunya yakni melalui Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan salah satu lembaga 

perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu 

program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas 

masyarakatnya, BUMDes perlu di dirikan. BUMDes menurut Pasal 1 angka 6 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola 

                                                 
1
H. A.W. Widjaya, OtonomiDesa(Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003), h. 3 
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aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat desa.
2
 

BUMDes sebelumnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sebagai kerangka dasar otonomi daerah yang 

mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah Bottom-

up planning) dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sebagai salah satu 

lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki 

perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar 

keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. 

Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa:  

 

“BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 

dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 

desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya 

untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat”. 

 

Kewenangan lokal berskala Desa artinya kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau 

mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan 

desa dan prakasa masyarakat Desa. Kewenangan dalam bidang kemasyarakatan 

inilah yang menggerakkan masyarakat desa untuk dapat melakukan sesuatu yang 

diinginkan oleh pemerintah, khusus di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok 

Utara. Komponen-komponen dan sumber daya yang ada menjadi tanggung jawab 

pemerintah untuk diberdayakan, khususnya peran dan tanggung jawab pemerintah 

                                                 
2
Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Buku 

Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha MilikDesa (BUMDes) (Fakultas Ekonomi: 

Universitas Brawijaya, 2007), 4. 
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desa. Dalam hal ini kewenangan lokal berskala desa di tuangkan dalam bentuk 

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Eksistensi BUMDes untuk terus 

berkembang dan menjadi basis pembanguan ekonomi desa memang menjadi 

kewenangan dan tanggung jawab desa yang ada di Kecamatan Gangga. Dengan 

adanya kewenangan lokal berskala desa ini menjadi cara efektif pemerintah desa 

dalam meningkatkan program-program dan organisasi yang ada di desa termasuk 

BUMDes. 

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kewenangan 

lokal berskala Desa dalam meningkatkan eksistensi BUMDes di Kecamatan 

Gangga Kabupaten Lombok Utara, serta untuk mengetahui peranan BUMDes 

dalam kewenangan lokal berskala Desa untuk mensejahterakan masyarakat di 

Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Bentuk kewenangan lokal berskala Desa dalam meningkatkan 

eksistensi BUMDes di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. 

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang telah dilakukan di tiga 

desa yang ada di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara yakni Desa 

Gondang, Desa Genggelang dan Desa Rempek diperoleh hasil bahwa untuk 

mempertahankan eksistensi BUMDes di Kecamatan Gangga maka pemerintah 

desa melakukan berbagai cara yakni melalui kewenangan yang telah diberikan 

salah satunya yakni kewenangan lokal berskala desa. Perkembangan BUMDes di 

Kecamatan Gangga tergolong cukup baik meskipun mengalami pasang surut 

namun masih tetap bertahan di tengah masyarakat sampai pada saat ini.  

Ada beberapa bentuk kewenangan lokal berskala desa dalam 

meningkatkan eksistensi BUMDes di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok 

Utara diantaranya, Desa diberikan kewenangan untuk mengelola potensi Desa 

melalui unit usaha BUMDes. 

a) BUMDes Desa Genggelang 

Peraturan Desa Genggelang tentang BUMDes di atur Dalam Peraturan 

Desa Genggelang Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Tioq Makmur bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) 

Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 

4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu menetapkan Peraturan Desa 

Genggelang tentang pendirian BUMDes Tioq Makmur. 
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Adapun bentuk kewenangan lokal berskala desa di Desa Genggelang  

sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Pasar Desa.  

Untuk pengelolaan pasar desa ini salah satunya yakni Pasar Desa yang ada 

di Desa Genggelang bernama Pasar Desa Genggelang. Pasar ini diatur dan diurus 

oleh Desa namun karena perkembangannya terutama ketika Pemerintah Daerah 

membantu pembangunan pasar maka ada pembagian retribusi pasar antara 

Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara. Status 

tanah yang digunakan sebagai lokasi pasar adalah tanah milik desa. Pengelolaan 

Pasar Desa masih belum maksimal karena belum ditopang oleh kelengkapan 

seperti petugas pasar untuk menarik retribusi dan belum adanya penataan 

sehingga para penjual di pasar masih semrawut. Berikut pernyataan dari bapak 

Saharman terkait dengan pengelolaan pasar Desa Genggelang: 

 “Unit usaha pasar desa merupakan unit usaha yang baru di bentuk melihat 

potensi yang dapat di hasilkan dari retribusi adanya pasar desa ini tentunya 

ini sesuai dengan salah satu kriteria kewenangan lokal berskala desa yakni 

pembuatan atau pembentukan pasar desa”.
3
 

 

Menurut Pak Saharman selaku Direktur BUMDes Desa Genggelang 

bahwa pengelolaan pasar desa sesuai dengan kewenangan yang sudah diberikan 

kepada desa melihat besarnya pendapatan desa yang bisa dihasilkan dari retribusi 

pasar, meskipun masih belum sepenuhnya masuk ke desa namun diharapkan 

dengan keluarnya peraturan mengenai pengelolaan pasar desa bisa sepenuhnya 

dikelola oleh pemerintah Desa Genggelang. 

                                                 
3
Hasil wawancara dengan Bapak Saharman , Direktur BUMDes Desa Genggelang Selasa, 17 Juli 

2018 
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2. Pengelolaan Air Minum Berskala Desa (PAMDes) 

PAMDes Desa Genggelang sudah berjalan lama sesuai dengan organisasi, 

begitu dibentuk BUMDes dan ditetapkan dalam Peraturan Desa sehingga 

PAMDes ini termasuk menjadi unit usaha”.
4
 

Melihat kondisi Desa Genggelang dengan sumber air yang dapat dikatan 

melimpah terlebih lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun sebelum 

terbentuknya BUMDes ini beberapa dusun memerlukan waktu yang cukup lama 

untuk bisa memperoleh air bersih dikarenakan biaya penampungan dan 

penggalian sumur yang tidak murah menjadi salah satu alasan dibentuk unit usaha 

PAMDes yang kemudian secara gotong royong masyarakat melakukan 

pemasangan pipa yang kemudian di alirkan ke rumah-rumah masyarakat, untuk 

setiap bulannya masyarakat dikenakan iuran namun disesuaikan dengan jumlah 

pemakaian dan kondisi masyarakat setempat. Unit usaha PAMDes ini sangat 

membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan airdan memang unti 

usaha PAMDes ada sebelum terbentuknya BUMDes yang kemudian kini dikelola 

oleh Desa melalui BUMDes. 

3. Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

Pengelolaan hasil hutan bukan kayu merupakan unit usaha baru yang ada 

di BUMDes Desa Genggelang meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya 

berjalan, namun jika melihat dari kondisi yang ada bahwa di Desa Genggelang 

memang sangat berpotensi untuk hasil hutan bukan kayunya seperti jambu mete, 

kopi, kakau dan lainnya. Rata-rata masyarakatnya di beberapa dusun menanam 

                                                 
4
Hasil wawancara dengan Bapak Saharman , Direktur BUMDes Desa Genggelang Selasa, 17 Juli 

2018 
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itu, hal inilah yang dilihat oleh desa sebagi suatu potensi dan memberikan dampak 

besar bagi masyarakat maka dibuatlah unit usaha HHBK meskipun hanya masih 

pada hasil kopi dan kakau. Berikut pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak 

Saharman. 

“Potensi yang menjanjikan juga di wilayah hutan wilayah hutan produksi 

sudah dikuasai masyarakat dibawah kendali KPH disana ada potensi kopi 

dan kakau namun kami membutuhkan payung hukum yang kuat untuk 

bergerak, meskipun beberapa hasilnya terutana kopi sudah kita bisa kelola 

bekerjasama dengan para petani kakau disini“.
5
 

 

4. Pengelolaan Tempat-tempat wisata yang ada di Desa 

Desa Genggelang bisa dikatakan sebagai salah satu desa yang memilki 

tempat-tempat wisata yang indah dan tentunya banyak dikunjungi oleh wisatawan 

lokal, seperti Rumah Pohon Gangga, air terjun Kerta Gangga, Tiu Pituq dan 

lainnya. Jumlah objek wisata yang cukup banyak serta sangat memberikan 

peluang besar bagi pemasukan desa menjadi salah satu alasan BUMDes membuat 

unit usaha wisata namun hal ini masih mengalami kendala terutama terkait dengan 

payung hukum yang belum di sahkan yakni melalui Peraturan Desa. Berikut 

pernyataan Bapak Saharman selaku Direktur BUMDes Desa Genggelang: 

“Untuk wisata hanya dua yang baru masuk yakni Tiu Pituq dan Rumah 

Pohon Gangga itu yang kita kelola, namun untuk wisata ini kita masih 

menunggu payung hukum yang jelas terkait penarikan retribusi sehingga 

bisa masuk menjadi kas desa bukan lagi ke daerah. Dari wisata ini 

diperkirakan capain untuk satu bulan itu sekitar 20 juta untuk bersihnya 

untuk satu objek wisata saja, itu yang ingin kita kelola namun masih 

menunggu Peraturan Desa”.
6
 

 

                                                 
5
Hasil wawancara dengan Bapak Saharman , Direktur BUMDes Desa Genggelang Selasa, 17 Juli 

2018 
6
Hasil wawancara dengan Bapak Saharman , Direktur BUMDes Desa Genggelang Selasa, 17 Juli 

2018 
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Dari pernyataan Bapak Saharman di atas menunjukkan bahwa belum 

semua tempat wisata yang ada di Desa Genggelang dikelola oleh Pemerintah 

Desa, dikarenkan kendala belum adanya payung hukum yang mengatur unit usaha 

ini. Meskipun dua diantaranya sudah di kelola Pemerintah Desa melalui BUMDes 

“Tioq Makmur”. 

Adapun bentuk kewenangan lokal berskala desa yang ada di Desa 

Gondang yaitu: 

5. Pengelolaan BUMDes Mart 

b) BUMDes Desa Gondang 

Untuk Kecamatan Gangga sendiri untuk BUMDes Mart hanya baru ada di 

Desa Gondang dan berkembang cukup baik, ini dilihat dari semakin bamyaknya 

produk yang di jual pada BUMDes Mart dan memang menjadi salah satu pilihan 

tempat berbelanja yang lengkap bagi masyarakat terutama dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Pengelolaan yang baik tentu di dukung dengan manajamen 

organisasi yang baik pula. Meskipun unit usaha yang ada di BUMDes Gondang 

ini tidak sebanyak yang ada di Desa lain, namun dengan berdirinya BUMDes 

Mart ini sangat memberikan pemasukan besar bagi Desa. BUMDes Desa 

Gondang hanya menjalankan unit usaha LKM atau simpan pinjam, dan dari hasil 

penelitian menunnjukkan unit usaha LKM ini yang paling baik dibanding dengan 

BUMDes lain ini dilihat dari lancarnya keungan dari unit usaha ini atau tidak 

pernah mengalami kredit macet dalam jumlah besar yang sampai menganggu 

kinerja BUMDes sendiri, hal ini pun sesuai dengan penuturan dari Direktur 

BUMDes Desa Gondang. 



ix 
 

a. Unit Pelayanan Usaha LKM (Lembaga Keuangan Mikro); 

Berdasarkan pernyataan bapak Saharman bahwa menurutnya “BUMDes 

model lama hanya yang dikelola fokus di LKM, dana ketika mengalami dana 

macet maka berdampak pada kinerja bumdes terutama terkait dengan masalah 

finansial BUMDes, untuk saat ini dengan adanya kewenangan lokal berskala desa 

yakni sekitar satu tahun terakhir BUMDes mencoba membuka unit usaha baru 

yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat seperti 

halnya pasar desa. Namun untuk unit usaha LKM ini memang paling digemari 

oleh masyarakat terutama bagi mereka yang kekurangan modal ataupun yang 

membutuhkan pinjaman biasanya ketika musim tanam dan kondisi-kondisi 

tertentu, namun tidak semuanya diberikan artinya harus ada kriteria dan 

persyaratan yang harus di lakukan masyarakat untuk bisa memperoleh pinjaman, 

hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko kredit macet yang bukan tidak 

mungkin nantinya berdampak pada perkembangan BUMDes”.
7
 

b. Unit Pelayanan Usaha Waserda; 

Berdasarkan keterangan dari bapak  Saharman, S.Ip bahwa jika suatu 

BUMDes ingin tetap eksis maka diperkuat dengan adanya unit usaha Waserda. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Saharman sebagai berikut: 

“Waserda merupakan kunci dari berkembangnya BUMDes, UKM bisa 

jalan jika waserda ini maju, masyarakat kita didik dan diberikan 

penyuluhan  untuk bisa menghasilkan suatu produk tertentu lalu masuk 

melalui waserda, kalau dia kekurangan dana kita berikan suntikan dana 

dalam bentuk modal usaha kita sesuaikan dengan kebutuhan 

                                                 
7
Hasil wawancara dengan Bapak Saharman , Direktur BUMDes Desa Genggelang Selasa, 17 Juli 

2018. 
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masyarakatnya, untuk saat ini jumlah nasabah BUMDes sekitar 625 orang 

nasabah.”
8
 

 

Hampir di ketiga desa yang diteliti yakni Desa Gondang, Desa Genggelang 

dan Desa Rempek memiliki jenis unit usaha BUMDes yang sama dan dari jenis 

unit usaha BUMDes tersebutlah segala potensi baik sumber daya manusia maupun 

sumber daya alam yang ada di desa dapat dikelola dengan baik dan tentu 

berdampak positif bagi masyarakat desa. 

2. Peranan BUMDes dalam kewenangan lokal berskala Desa untuk 

mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Gangga Kabupaten 

Lombok Utara 

Berdasarkan hasil penelitian, BUMDes  yang ada di Kecamatan Gangga 

yakni di Desa Genggelang, Desa Gondang dan Desa Rempek bahwa bentuk 

peranan BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat setempat yakni: 

1. Menyediakan Modal Bagi Masyarakat 

a. BUMDes Desa Gondang  

Dana BUMDes Gondang yang diberikan berupa pinjaman sebagai modal 

usaha kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Gondang. Dimana dana 

BUMDes Gondang ini telah dapat memberikan peningkatan perekonomian 

masyarakat yang menjadi pengguna dan BUMDes dibidang usaha perdagangan 

seperti pedagang gorengan, pedagang kelontong, pedagang barang pecah belah 

dan masyarakat pada umumnya. Adanya peningkatan pada pendapatan mereka 

sehingga dapat meningkatkan perekonomian para pedagang yang mana usaha – 

                                                 
8
Hasil wawancara dengan Bapak Saharman , Direktur BUMDes Desa Genggelang Selasa, 17 Juli 

2018. 
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usaha perdagangan yang sedang dijalankan ini sangat mendukung untuk 

memberikan sumber pendapatan yang produktif, ini berarti BUMDes Gondang 

berperan dalam memberikan peningkatan perekonomian masyarakat. 

b. BUMDes Desa Genggelang 

BUMDes Desa Genggelang juga menjalankan kegiatannya bergerak dalam 

penguatan permodalan usaha ekonomi produktif dengan memberikan pinjaman 

modal yang berbunga lebih ringan dibandingkan dengan pihak atau bank 

konvensional lainnya, sehingga masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi 

produktif dapat merasa lebih terbantu dalam hal permodalan untuk menjalankan 

usahanya tanpa terbebani oleh angsuran yang tinggi. Adapun bidang ekonomi 

produktif yang menjadi sasaran dan bisa memamfaatkan pinjaman BUMDes Desa 

Genggelang adalah mereka yangbergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, 

perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan jasa. 

c. BUMDes Desa Rempek  

BUMDes Desa Rempekterbilang pasang surut di karenakan masalah 

keanggotaan dan kepengurusan meskipun pada dasarnya BUMDes disini lebih 

banyak melayani masyarakat untuk unit usaha simpan pinjam (LKM) terutama 

kepada para petani maupun peternak di sini, meskipun sempat mengalami kredit 

macet namun mendapat suntikan dana yang kemudian digunakan saat ini terutama 

bagi masyarakat yang benar-benar dilihat sesuai dengan kriteria yakni yang 

bersungguh-sungguh dan jujur.
9
 

                                                 
9
Hasil wawancara dengan Bapak Suryadinata , Direktur BUMDes Desa Rempek Rabu, 18  Juli 

2018. 
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Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli 

desa maka BUMDes ini mempunyai beberapa kontribusi untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat, salah satunya dalam kebutuhan pokok di Desa. Mengingat 

bumdes ini adalah suatu lembaga ekonomi modal usaha. 

2. Menyediakan unit produk dan jasa BUMDes serta mengakomodir 

kebutuhan masyarakat setempat melalui BUMDes Mart. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Samsul dan Saharman selaku 

Direktur BUMDesGondang dan Direktur BUMDes Genggelang bahwa pada 

hakikatnya produk yang dijual oleh BUMDes adalah jasa. Seperti jasa foto copy, 

print, jasa konter hp dan lainnya serta menjual berbagai kebutuhan masyarakat 

seperti minyak, beras, sabun dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Selain itu 

pengelolaan untuk hasil kebun pertanian seperti kakau maupun kopi, kemudian 

tempat wisata yang dipungut dari biaya karcis dan parkir.  
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III.  PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penuliis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk kewenangan lokal berskala Desa dalam meningkatkan eksistensi 

BUMDes di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara yakni 

kewenangan desa dalam mengelola pasar desa;  kewenangan desa dalam 

pengelolaan air minum berskala desa,  kewenangan desa dalam 

mengelola hasil hutan bukan kayu; kewenangan dalam mengelola tempat 

wisata yang ada di desa dan kewenangan untuk mendirikan BUMDes 

Mart. Bentuk-bentuk kewenangan ini sudah dilaksanakan oleh desa dan 

menjadi bagian dari unit usaha BUMDes, sedangkan untuk BUMDes 

Mart sendiri hanya ada satu yakni di Desa Gondang, sedangkan untuk 

desa yang lain belum ada, karena di masing-masing kecamatan berdiri 

satu BUMDes, dan untuk Kecamatan Gangga hanya ada di Desa 

Gondang. 

2. Peranan BUMDes dalam kewenangan lokal berskala Desa untuk 

mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Gangga yaitu menyediakan 

simpan pinjam atau menyediakan modal terutama bagi para UMKM 

yakni melalui unit usaha LKM atau unit usaha lainnya dan menyediakan 

unit produk dan jasa BUMDes serta mengakomodir kebutuhan 

masyarakat setempat melalui BUMDes Mart. 
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Saran 

1. Dalam perencanaan program dan pembentukan unit usaha harus 

melibatkan masyarakat Desa baik di Desa Gondang, Genggelang dan Desa 

Rempekagar masyarakat bisa berpartisipasi dengan baik dalam 

pengambilan kebijakan kebijakan dari pengelolaan BUMDes sehingga 

dapat mampu terus eksis di tengah masyarakat. 

2. Diharapkan BUMDes dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk 

mengembangkan produk dan sumber daya yang ada di desa dalam hal 

media promosi dan tempat penjualan hasil karya atau produk dari 

masyarakat setempat dan diharapkan mampu menjadi wadah bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa setempat. 
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