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MOTTO 

 

 

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan 

tinggalkanlah jejak.” 

Ralph Waldo Emerson 

 

“Bencana akibat kebodohan adalah sebesar-besarnya musibah seorang manusia”. 

Imam Al Ghazali 

 

“...sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 

selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).” 

(Terjemahan QS. Al-Insyirah: 6-7) 
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Andre Kusuma 

 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember 

 

ABSTRAK 

 

 
Perkembangan BUMDes di Indonesia terjadi setelah dikeluarkannya UU 

no 4 th 2015. Perkembangan ini bukan hanya dinilai dari unit yang terbentuk 

melainkan jumlah penelitian juga. Perkembangan penelitian BUMDes terjadi 

secara signifikan, hal ini membawa kebutuhan baru agar perkembangan tersebut 

dapat dikomunikasikan. Bibliometrik digunakan untuk mengkomunikasikan 

perkembangan suatu disiplin ilmu untuk kebutuhan penelitian selanjutnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk  memetakan perkembangan penelitian terkait 

dengan BUMDes dari tahun 2015-2020. Rangkuman penlitian ini diharapkan 

dapat menjadi pijakan awal untuk penelitian selanjutnya dalam kajian BUMDes. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu kuasi kualitatif dengan analisis 

bibliometrik. Data penelitian berupa artikel yang dikumpulkan dari meta data 

Crossref dalam kurun waktu 2015-2020. Penyaringan artikel menggunakan 

keyword “bumdes” dan “village owned enterprice” serta jurnal harus terindeks di 

SINTA atau SCOPUS. Hasil dari penelitian ini menunjukan dari 223 artikel yang 

dikumpulkan terdapat 105 artikel yang sudah terindeks di SINTA dan belum ada 

artikel penelitian terindeks SCOPUS. Tren topik penelitian akuntansi (2015-2020) 

adalah keuangan dan manajemen, dan potensi penelitian selanjutnya terkait 

dengan kajian tata kelola yang efektif untuk BUMDes. 

  

Kata Kunci : Bibliometrik; BUMDes; Peluang Riset; SINTA; Tren Penelitian  
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Andre Kusuma 

 

Accounting Department, Economic and Bussines Faculty, Jember University 

 

ABSTRACT 

 

The development of BUMDes in Indonesia occurred after the issuance of 

Law No. 4 of 2015. This development is not only judged by the units formed but 

the number of studies as well. The development of BUMDes research has 

occurred significantly, this brings new needs so that these developments can be 

communicated. Bibliometrics are used to communicate the development of a 

discipline for further research needs. This study aims to map the development of 

research related to BUMDes from 2015-2020. The summary of this research is 

expected to be the starting point for further research in BUMDes studies. The 

research method used is quasi qualitative with bibliometric analysis. The research 

data is in the form of articles collected from the Crossref meta data from 2015-

2020. Filtering articles using the keywords "bumdes" and "village owned 

enterprice" and journals must be indexed on SINTA or SCOPUS. The results of 

this study indicate that of the 223 articles collected, 105 articles have been 

indexed in SINTA and no research articles have been indexed by SCOPUS. 

Trends in accounting research topics (2015-2020) are finance and management, 

and the potential for further research is related to the study of effective 

governance for BUMDes. 

 

Keywords: Bibliometric; BUMDes; Research Opportunities; Research Trends; 

SINTA 
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BUMDes adalah lembaga sosial ekonomi yang berada pada tingkatan 

pemerintahan terendah. Perkembangan BUMDes di Indonesia terjadi setelah 

dikeluarkannya UU no 4 th 2015. Setelah dikeluarkannya undang undang tersebut 

pembentuk BUMDes menjadi lebih terarah. Berdasarkan data dari Kemendes 

tercatat sebanyak 50 ribu lebih BUMDes terbentuk sampai tahun 2020. 

Perkembangan ini bukan hanya dinilai dari unit yang terbentuk melainkan jumlah 

penelitian juga. Secara signifikan terjadi  perkembangan penelitian dengan topik 

BUMDes, hal ini membawa kebutuhan baru agar perkembangan tersebut dapat 

dikomunikasikan. 

Pemetaan penelitian dengan menggunakan bibiometrik banyak digunakan 

sebagai sarana komunikasi terkait dengan perkembangan suatu disiplin ilmu. 

Hasil dari pemetaan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan tren penelitian pada 

suatu disiplin ilmu untuk para peneliti selanjutnya. Supaya menjadi rujukan dan 

pijakan awal untuk mengkaji penelitian terkait dengan BUMDes. Selain itu juga 

untuk dapat mengetahui topik apa yang sudah diteliti dan belum diteliti, trend 

metode penelitian yang banyak digunakan dalam penelitian ini, serta topik yang 

sedang tren diteliti atau sudah jenuh diteliti. 

Penelitian ini melakuakan pengambilan data sekunder dari Crossref 

dengan bantuan software Harzing’s Publish or Perish V.7.25 . Penyaringan artikel 

ditetapkan dengan beberapa kriteria yaitu (1) Berdasarkan keyword “bumdes”  dan 

“village owned enter price”, (2) Tahun publikasi 2015-2020, (3) Berasal dari 

jurnal terindeks SINTA atau SCOPUS. Terdapat sebanyak 105 artikel dari 223 

artikel yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya artikel 

dilakukan proses analisis subyek dan analisis co-word terhadap artikel yang telah 

memenuhi kriteria. Analisis dilakuakan dengan bantuan software Microsoft Excel 

2007, dan VOS Viewer. 

Hasil analisis menunjukan bahwa terjadi perkembangan publikasi artikel 
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BUMDes sejak tahun 2015-2020, teridentifikasi sebanyak 223 artikel terpublikasi 

dan 105 diantaranya terindeks SINTA dan sampai saat ini belum ada artikel 

penelitian terkait dengan BUMDes yang terindeks di SCOPUS. Secara umum 

fokus penelitian bumdes terletak pada bahasan berkaitan dengan peran BUMDes 

untuk memenuhi tujuan pendiriannya, pengelolahan dan pertanggugjelasan, 

pembentukan dan strategi pengembangan serta pemberdayaan masyarakat desa 

dalam kegiatannya.  

Tren topik penelitian dalam ranah akuntansi adalah keuangan dan 

manajemen yang berkaitan dengan evaluasi kegiatan operasional BUMDes, 

akuntabilitas, dan pelaporan keuangan. Tren metode penelitian BUMDes yaitu 

studi kasus dan lapangan. Tren ini didasarkan pada ciri khas dan permasalah 

masing masing BUMDes, sehingga dengan menggunakan metode ini dinilai lebih 

efektif untuk melakukan identifikasi, atau pemecahan masalah yang ada. Peluang 

riset selanjutnya adalah kebutuhan akan kajian terkait tata kelola BUMDes yang 

efektif untuk menunjang kualitas SDM yang dimiliki. 
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1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah memberikan wewenang penuh kepada pemeritah daerah untuk mengatur 

dan mengurus pemerintahannya sendiri, kecuali yang menjadi kewenangan 

pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kewenangan 

tersebut selanjutnya disebut sebagai otonomi daerah. Pandangan lain tentang 

otonomi daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah yang didelegasikan 

kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Maulana, 

2014). Wewenang tersebut sebetulnya juga merupakan wujud penyelenggaraan 

pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Sebab tidak memungkinkan bagi 

pemerintah pusat untuk menindaklanjuti semua permasalahan daerah yang begitu 

banyaknya. Otonomi daerah menjadikan daerah otonom dapat secara optimal 

mengatur arah pembangunan sesuai dengan potensi daerah masing-masing, akan 

tetapi terdapat kesenjangan pembangunan daerah yang menyebabkan kemandirian 

ekonomi daerah belum optimal. Kesiapan pemerintah dalam mengarahkan 

rencana pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki merupakan poin 

penting dalam keberhasilan otonomi daerah.  

Pelaksanaan otonomi daerah bahkan sampai pada tingkat pemerintahan 

terkecil yaitu desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa di atas dapat 

dimaknai bahwa otonomi di tingkat desa bukan semata mata penyerahan 

wewenang dari pemerintah melainkan kewenangan istimewa yang dimiliki oleh 

desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya dengan tanggungjawab yang pasti 
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terhadap pemerintah (Maulana, 2014). Asal-usul dan adat istiadat dalam otonomi 

desa membuat perbedaan khas antara desa yang satu dengan yang lain, tanpa 

mengabaikan tanggungjawabnya terhadap pemerintah. Tanggungjawab yang bisa 

diambil oleh pemerintah desa adalah dengan menyelenggarakan pemerintahan 

desa yang menjunjung tinggi akuntabilitas, transparasi, proporsionalitas, efektif 

dan efesien serta mampu mendorong masyarakat untuk turut serta berpartisipasi 

mendorong pembangunan desa (Manggarai, 2020). Pertisipasi masyarakat 

menjadi poin penting selain hasil akhir dari pembangunan. Memiliki tujuan untuk 

kesejahteraan rakyat, elemen partisipasi masyarakat memudahkan pemerintah 

desa untuk memetakan potensi yang dimiliki sehingga proses perencanaan lebih 

efektif dan efisien (Srirejeki, 2015). Partisipasi masyarakat bisa diwujudkan 

dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa 

yang berperan aktif untuk menggiring arah pembangunan desa berdasarkan 

potensi yang dimilki.  Wujud nyata dari kolaborasi atas partisipasi masyarakat dan 

pemerintah desa adalah dengan pendirian BUMDes sebagai wadah untuk 

mengelolah potensi dari desa. 

Sejak tahun 2004  tertuang dalam Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 

Pasal 213 ayat (1)“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi desa yang berepedoman pada peraturan perudang-

undangan”.  Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes menurut 

UU no. 6 tahun 2014 merupakan 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 desa. Tujuan untuk 

mendorong kesejahteraan masyarakat desa membuat BUMDes dibentuk 

berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotongroyong melalui musyawarah desa. 

Masalahnya belum adanya peraturan yang spesifik tentang keberadaan BUMDes 

membuat keberadaannya kurang dilirik sebagai alternatif usaha mandiri desa yang 

menjanjikan. Keadaan ini disambut dengan dikeluarnya Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolahan, dan pembubaran 
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BUMDes, sehingga menjadi semakin jelas keberadaan sebagai lembaga hukum 

resmi melalui peraturan desa dalam pembentukannya dan menjadi pijakan untuk 

mendongkrak pendapatan asli desa melalui usaha mandiri. Berawal dari kejelasan 

peraturan tersebut terjadi peningkatan yang signifikan terhadap pendirian bumdes 

di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut dapat tergambarkan dari Tabel 1.1, 

peningkatan jumlah unit bumdes dari tahun 2015. Terjadi peningkatan yang 

sangat signifikan mulai dari 2015 dan mencapai 50.000 unit lebih pada tahun 

2019. 

Tabel 1.1 Jumlah Unit BUMDes tahun 2015-2019 di Indonesia 

Tahun Jumlah Unit BUMDes 

2015 1.022 Unit 

2016 11.945 Unit 

2017 39.149 Unit 

2018 45.549 Unit 

2019 50.199 Unit 

Sumber : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) 

  

Melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa, membawa nilai 

masayarakat dalam pembentukannya serta memiliki tujuan untuk peningkatan 

ekonomi desa, selanjutnya BUMDes dikenal sebagai lembaga Sosial dan Ekonomi 

Desa. BUMDes sebagai lembaga sosial ekonomi yang terbentuk dari 

pengelolahan potensi desa, merupakan fasilitas penghubung desa dengan lingkup 

ekonomi luar sehingga diharapkan dapat menjadi pilar penguat ekonomi di 

pedesaan (Ridlwan, 2015b). Pembentukan BUMDes merupakan jembatan 

perekonomian desa untuk lebih berkembang seiring dengan rangkulan dari 

masyarakat dalam perekembangannya. BUMDes sebagai usaha mandiri desa 

mampu meningkatkan partisipasi masyarakan dalam perekonomian desa serta 

secara bersamaan menghasilkan pendapatan asli desa dari usaha tersebut. Peran 

dan kehadiran BUMDes dinilai sangat penting untuk menuntun desa mencapai 

kemadirian ekonomi melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki (Ramadana, 

2013).  
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Banyak penelitian terkait dengan BUMDes sebagai upaya peningkatan nilai 

BUMDes di desa, yang tersaji dalam berbagai bahasan dan metode yang berbeda. 

Berbagai kasus penelitian terkait BUMDes masih berfokus pada sistem 

administrasi, pertanggungjawaban, peningkatan kinerja, pelatihan, dan strategi 

pengembangan. Penelitian tersebut diharapkan dapat memilki kontribusi baik 

secara langsung maupun tidak langsung kepada BUMDes dalam 

pengelolahannya. Peningkatan penelitian terjadi setelah kejelasan peraturan 

tentang BUMDes dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang 

pendirian, pengurusan dan pengelolahan, dan pembubaran BUMDes. Peningkatan 

penelitian ini perlu adanya komunikasi yang jelas terkait dengan tren riset yang 

terjadi dengan pemetaan penelitian, sehingga topik bahasan yang sudah jenuh 

diteliti tidak terulang dan perkembangan penelitian lebih signifikan. Bibliometrik 

kerap digunakan untuk memetakan perkembangan penelitian pada berbagai 

disiplin ilmu. 

Beberapa pemetaan penelitian yang pernah dilakukan diantaranya oleh 

Ardianto & Anridho (2018) berjudul “Bibliometric Analysis of Digital Accounting 

Research” memetakan 93 artikel terpublikasi dari tahun 2001 sampai 2015 pada 

International Journal of Digital Accounting Research, dengan tujuan utama untuk 

mengetahui metodologi, topik akuntansi utama dan kontribusi para peneliti secara 

individual maupun tingkat institusi terhadap penelitian di bidang akuntansi digital. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa metode paling banyak digunakan 

adalah dengan survey, topik utama dalam penelitian adalah sistem informasi 

akuntansi, dan kontribusi terbesar dalam publikasi tersebut berasal dari USA, 

Spanyol dan Australia. Penelitian lain juga dilakukan oleh (Chiu et al., 2019) yang 

berjudul “A bibliometric analysis of accounting information systems journals and 

their emerging technologies contributions” menyajikan 681 penelitian 

terpublikasi menggunakan analisis bibliometrik dari 6 jurnal berbeda dengan 

tujuan untuk memperoleh metode utama yang dipakai dan topik utama yang 

dibahas pada penelitian yang ada pada 6 jurnal yang berbeda.  
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Penggunaan analisis bibliometrik pada penelitian diranah BUMDes belum 

pernah dilakukan, sehingga tidak terdapat gambaran tren penelitian yang terjadi 

meskipun secara real terjadi perkembangan. Hal tersebut memperkuat latar 

belakang penelitian ini untuk dilakukan, sebagai fasilitas awal para peneliti yang 

tertarik dengan topik ini untuk mampu mengidentifikasi tren, topik, dan metode 

yang kerap digunakan. Analisis bibiliometrik digunakan untuk memetakan 

penelitian diranah BUMDes pada penelitian ini, dan penerbitan Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 4 tahun 2015 menjadi latar belakang pemilihan tahun awal, sehingga 

rentang waktu pemetaan penelitian bumdes dimulai dari 2015 sampai dengan 

2020. Sejalan dengan 2 penelitain yang telah disebutkan di atas penelitian ini 

bertujuan memetakan penelitian terkait dengan BUMDes yang terindeks di 

Crossref mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2020.  

Oleh karena itu penelitian ini diharapkan membantu para peneliti selanjutnya 

yang mempunyai ketertarikan dalam bidang bumdes untuk dapat mengetahui 

topik apa yang sudah diteliti dan belum diteliti, trend metode penelitian yang 

banyak digunakan dalam penelitian ini, serta topik yang sedang tren diteliti atau 

sudah jenuh diteliti. Hasil penelitian ini kedepannya dapat menjadi rujukan dan 

pijakan awal untuk mengkaji penelitian terkait dengan BUMDes. Berdasarkan 

latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

pemetaan penelitian terkait BUMDes yang terindeks di Crossref dari tahun 2015-

2020 dengan mengambil judul penelitian : REKAM JEJAK DAN POTENSI 

PENELITIAN DI BADAN USAHA MILIK DESA: ANALISIS 

BIBLIOMETRIK PUBLIKASI TAHUN 2015-2020 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan  latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka ditetapkan 

rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

perkembangan penelitian BUMDes dari tahun 2015 – 2020 ?” 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan rumusan masalah di atas ditentukan tujuan penelitian adalah 

untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memvisualisasikan perkembangan 

penelitian BUMDes dari tahun 2015 -2020  

 

1.4  MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak atas 

informasi yang disajikan di dalamnya . Secara garis besar manfaat yang akan 

diperoleh : 

a. Bagi Kalangan Akademisi 

Sebagai pijakan atau rujukan awal bagi peneliti selanjutnya untuk 

mengkaji penelitian dibidang bumdes 

b. Bagi Pemerintah  

Sebagai ringkasan perkembangan BUMDes dari tahun 2015 sampai 

sekarang sehingga diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk 

penetapan strategi pengembangan dari BUMDes.  

1.5 BATASAN PENELITIAN 

 Batasan penelitian ini ditetapkan pada pengambilan data yang berfokus 

pada BUMDes dalam lingkungan nasional dan lebih berfokus untuk memetakan 

perekembangan BUMDes khusunya di bidang akuntansi. Penetapan rentang 

waktu analisis dibatasi dari tahun 2015-2020 sejak dikeluarkannya Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  BUMDES 

2.1.1 Pengertian BUMDes 

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes menurut 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan 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 

desa. Dibentuk melalui badan permusyawatan desa dan disahkan dengan 

peraturan desa untuk mengoptimalkan potensi desa, menjadikan  BUMDes 

sebagai indikator penting untuk mendongkrak perekonomian desa. Selain itu 

BUMDes juga merupakan alternatif solusi yang diamanatkan dalam Undang-

Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai pemandu desa 

menuju kemandirian ekonomi (Syarifudin,2020).  

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 juga menegaskan bahwa 

pendirian bumdes dimaksudkan sebagai fasilitas penampung segala aktifitas 

ekonomi dan pelayanan umum di desa. BUMDes memiliki tujuan untuk 

meningkatakan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat dengan cara 

meningkatan pendapatan asli desa. Hal ini dikarenakan BUMDes didirikan sesuai 

dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa , sehingga BUMDes 

mampu secara optimal memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan 

pendapatan asli desa melalui berbagai usaha yang dikelola dari potensi tersebut. 

Disamping itu pemberdayaan potensi usaha yang dikelola BUMDes secara tidak 

langsung turut menstimulasi dan menggerakan ekonomi masyarakat desa secara 

perlahan(Ramadana, 2013) 
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2.1.2 Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolahan BUMDes 

Pendirian BUMDes berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomoro 4 Tahun 

2015 dilakukan melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan inisiatif 

pemerintah dan masayarakat desa, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya yang 

tersedia, pengelolaan dan sumber modal yang akan digunakan. Selain itu 

kesepakatan yang ada dalam musyawarah pembentukan bumdes menjadi 

pedoman bagi pemerintah desa untuk menetapkan Peraturan Desa terkait dengan 

BUMDes yang dibentuk.  

Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan dari 

produktifitas ekonomi desa yang dilakukan berdasarkan beberapa prinsip yaitu 

emansipatif, partisipatif, kooperatif, transparasi, akuntabel, dan secara 

keberlanjutan (Ridlwan, 2015b). Prinsip emansipatif berarti pendirian BUMDes 

didasarkan pada potensi yang melekat pada desa tersebut yang digunakan sebagai 

pondasi. Partisipatif mempunyai arti bahwa pendirian BUMDes harus memiliki 

keterlibatan aktif dari masyarakat desa didalamnya, dan terjalinnya kerjasama 

antara pemerintah desa, masyarakat maupun pihak ketiga dalam pengelolaannya 

yang merupakan prinsip kooperatif.  

Oleh karena berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolahan BUMDes serta 

dana yang digunakan sebagian besar dari dana desa dan masayarakat, maka 

dibutuhkan pertaggungjawaban atas pengelolahan dana tersebut oleh para 

pengurus bumdes sesuai dengan prinsip akuntabel. Pertanggungjawaban tersebut 

harus secara terbuka ditunjukan kepada masyarakat secara transparan tanpa ada 

yang ditutupi sesuai dengan prinsip transparansi. Salah satu hal yang bisa 

dilakukan oleh pengurus BUMDes yaitu dengan penyusunan laporan keuangan 

bulanan maupun tahunan yang dipertanggungjawabkan melalui rapat umum 

kepada pemerintah desa dan masyarakat. Prinsip terakhir dan paling penting 

adalah keberlanjutan dari pengelolahan BUMDes yang telah memenuhi 5 prinsip 

sebelumnya diharapkan dapat terus berlanjut sampai dengan tujuan pendirian 

BUMDes untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa bisa terwujud. 
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Setelah BUMDes dibentuk sejalan dengan Peraturan Mentri Desa no 4 tahun 

2015 pengelola yang ditunjuk sebagai pengurus BUMDes merupakan organisasi 

yang terpisah dari pemerintah desa yang terdiri dari ; 

a. Penasihat 

Jabatan penasihat dalam BUMDes sesuai aturan yang berlaku dijabat oleh 

kepala desa terkait yang berkewajiban memberikan nasihat, saran dan 

pendapat kepada pelaksana operasional terkait dengan pengelolahan serta 

pengendalian BUMDes.  

b. Pelaksana Operasional 

Jabatan pelaksana operasional ditetapkan pada saat musyawarah 

pembentukan bumdes terjadi. Sebagai pengurus yang secara langsung 

bersentuhan dengan kegiatan bumdes, pelaksana operasional mempunyai 

tanggungjawab dan kewajiban pengelolahan sebagai berikut: 

1. Mengelolah dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga 

yang melayani kebutuhan ekonomi masyarakat desa dan 

memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan PADesa 

2. Membuat laporan keuangan BUMDes sebagai bentuk 

pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah desa dan 

masayarakat melalui Rapat Umum Pengawas 

c. Pengawas 

Jabatan pengawas dalam kepengurusan BUMDes mewakili kepentingan 

masyarakat dalam pertanggungjawaban BUMDes. Kepengurusan 

pengawas terdiri atas ketua, wakil ketua, sekertaris, dan angggota dengan 

kewenangan untuk memilih pengurus BUMDes, penetapan kebijakan 

kegiatan usaha serta sebagai evaluator para pengurus BUMDes pada rapat 

umum 

2.1.3 Fungsi dan Tujuan Pendirian BUMDes 

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai 

lembaga sosial ekonomi (Ridlwan, 2015b). Sebagai lembaga ekonomi maka 

pendirian BUMDes memiliki tujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan 
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masyarakat desa. Kesejahteraan yang dimaksudkan adalah terpenuhinya 

kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, maupun pendidikan 

(Arindhawati & Utami, 2020). Sebagai lembaga ekonomi maka BUMDes dalam 

kegiatan operasionalnya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan. Selain 

terpenuhinya kebutuhan dasar indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat 

dilihat dari peningkatan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan 

pendapatan (Arindhawati & Utami, 2020).  

Sebagai pilar ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan 

ekonomi, BUMDes sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa no 4 

tahun 2015 memiliki tujuan sebagai sebagai berikut; 

a. meningkatkan perekonomian Desa; 

b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;  

c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi 

Desa;  

d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau 

dengan pihak ketiga;  

e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan 

layanan umum warga;  

f. membuka lapangan kerja;  

g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan 

umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan  

h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli 

Desa.  

 

2.1.4 Landasan Hukum BUMDes 

Landasan hukum pendirian BUMDes diamanatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang 

pendirian, pengurusan dan pengelolahan, dan pembubaran badan usaha milik 

desa. Landasan hukum BUMDes yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 
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Tahun 2004 terdapat dalam pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan 

usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Sedang dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tertuang dalam pasal ; 

a. Pasal 87  

(1) “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM 

Desa” 

(2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan 

kegotongroyongan. 

(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau 

pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Pasal 88  

(1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.  

(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Peraturan Desa.  

c. Pasal 89  

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan 

pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian 

bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan 

kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa.  

d. Pasal 90  

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM 

Desa dengan:  

1. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;  

2. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan  

3. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di 

Desa.  

Pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 pembahasan BUMDes 

berfokus secara teknis pada pendirian, pengelolahan,  kepengurusan (siapa saja 
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yang terkait dengan pengelolahan ,tugas, kewajiban, dan wewenangnya), dan 

pembubaran badan usaha milik desa   

 

2.2 Bibliometrik  

2.2.1 Pengertian Bibliometrik 

Bibliometrik dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan kuantitatif yang 

bertujuan untuk menilai dampak dan luaran penelitian yang selanjutnya disebut 

bibliometrik (Purnomo, 2019). Berasal dari kata biblio  yang berarti buku dan 

metrics  yang berarti mengukur, bibliometrik juga bisa diartikan sebagai suatu 

kajian pengukuran perkembangan literatur. Definisi menurut prosesnya dapat 

dikatakan bahwa bibliometrik adalah kajian yang mengukur perkembangan 

penelitian, literatur, buku atau dokumen pada bidang tertentu baik secara 

kuantitatif atau kualitatif dengan menggunakan metode statistika(Hakim, 2020).  

Sedangkan pendapat lain mengatakan bibliometrik sebagai kajian analisis 

bibliografi pada kegiatan ilmiah, yang beranggapan bahwa seorang peneliti 

melakukan penelitiannya dan harus mengkomunikasikan hasilnya pada teman 

sejawat (Tupan & Rachmawati, 2018). Pengertian di atas bisa dimaknai bahwa 

dengan melakukan analisis bibliometrik bisa menjadi media komunikasi dari hasil 

penelitian penelitian yang lalu. Hal tersebut didukung dengan pendapat bahwa  

bibliometrik dapat memberikan gambaran secara makro secara historis sebuah 

publikasi ilmiah dalam suatu bidang penelitian yang spesifik (Rachmawati et al., 

2020). Kesimpulan yang didapat ialah bibliometrik merupakan kajian yang 

mengukur perkembangan dari kegiatan ilmiah melalui literatur secara kuantitatif 

maupun kualitatif untuk menilai dampak dan hasil penelitian untuk kepentingan 

penelitian yang lebih efektif di masa depan.  

Pada awal penggunaanya istilah ‘bibliometrik’ merupakan perekembangan 

penyebutan dari “statistical bibliography”oleh Raisig (1962) dalam tulisannya 

yang berjudul “Statistical bibliography in the health sciences”. Pada tahun 1969 

barulah berganti menjadi “Bibliometrics” yang diusulkan  oleh Princard  (1969) 

dalam tulisannya yang berjudul “Statistical bibliography; an interim 

bibliography”. Bibliometrik dalam penelitian digunakan untuk mengkaji suatu 
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perkembangan ilmiah dengan model matematika dan statistika, khusunya 

publikasi artikel ilmiah, sitasi dan penilaian.  

Perkembangan bibliometrik untuk saat ini bukan hanya sekedar mengukur 

perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang tertentu, tetapi juga digunakan 

untuk mengukur kualitas dari sarana komunikasi/publikasi ilmiah. Hal ini dapat 

dilihat dari beberapa penelitian terkait dengan bibliometrik salah satunya 

dilakukan oleh Rusydiana (2019) yang berjudul “Analisis Bibliometrik atas Studi 

Wakaf Terindeks Scopus” yang hanya menyoroti perkembangan publikasi 

penelitian terkait dengan waqaf. Hal tersebut membuktikan bahwa bibliometrik 

mampu digunakan untuk mengukur kualitas publikasi ilmiah secara lebih spesifik, 

dan dapat memberikan kejelasan komunikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah sebagai 

gambaran perekembangan suatu disiplin ilmu 

2.2.2 Tujuan Bibliometrik 

Tujuan utama bibliometrik digunakan untuk menganalisis kutipan (citation 

analysis)  yang didasarkan pada suatu hipotesis dimana setiap tindakan 

pengutipan pengarang suatu karya terdahulu selalu berarti. Selain itu analisis 

bibliometrik digunakan untuk mendeskripsikan proses komunikasi dan arah 

perkembangan ilmiah secara deskriptif dalam suatu bidang ilmu. Sejalan dengan 

apa yang disampaikan oleh Van Nunen (2018) bahwa bibiliometrik sangat 

mumpuni untuk menjelaskan dengan cara analisis kualitatif terhadap arah 

perekembangan terbaru dalam penelitian tertentu. 

 Tidak jauh berbeda dengan pendapat diatas, pendapat lain dari Purnomowati 

(2004) menyatakan ”bibliometrika dapat digunakan sebagai metode kajian yang 

bersifat deskriptif, misalnya yang berkaitan dengan kepengarangan, dan bersifat 

evaluatif misalnya untuk mengkaji penggunaan literatur melalui analisis sitiran”. 

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa bibliometrik memiliki tujuan untuk 

mengukur tingkat penyebarluasan pengetahuan, mengkaji dokumen secara 

deskriptif yang berkaitan dengan kepengarangan, dan secara evaluatif melalui 

analsis kualitatif dalam suatu bidang penelitian  

  

2.2.3 Manfaat Bibliometrik 
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Semua hasil metode analisis dalam sebuah penelitian tentu memilki manfaat 

untuk beberapa pihak tertentu. Hasil dari penelitian bibliometrik  memiliki 

manfaat secara langsung dan tidak langsung bagi peneliti, praktisi, dan 

masyarakat umum (Purnomo, 2019). Bibliometrik berguna untuk 

mengeidentifikasi tren/ pola perkembangan ilmu pengetahuan berbagai disiplin 

ilmu atau artikel ilmiah yang lebih spesifik, menganalisis keusangan referensi 

ilmiah, serta mengestimasi produktifitas dari peneliti dan intitusi terkait bahkan 

negara terhadap suatu disiplin ilmu sehingga dapat digunakan sebagai referensi 

dan langkah awal bagi peneliti untuk melakukan penelitian.  

2.2.4 Analisis Co-word 

Peta adalah alat relasi yang menyediakan informasi terkait hubungan antar 

entitas, oleh karena itu peta ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai alat relasi 

untuk menyediakan informasi terkait aktivitas ilmiah sebagai suatu sistem yang 

terstruktur (Royani et al., 2019). Penggambaran peta pada publikasi penelitian 

ilmiah memudahkan pemahaman kita mengenai hubungan konseptual dan 

pengembangan. Peta tentang ilmu pengetahuan membantu pemahaman mengenai 

kondisi terkini dan masa lalu ilmu pengetahuan. Informasi yang didapatkan pada 

pemetaaan suatu bidang ilmu berguna untuk mendapatkan suatu penemuan baru. 

Perkembangan suatu ilmu dapat dilihat dan diteliti melalui hubungan antar kata-

kata kunci dokumen. Publikasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan kajian 

yang telah dilakukan, bisa digunakan untuk menggambarkan perkembangan suatu 

disiplin ilmu. Analisis Co-word didasarkan pada analisis co-occurence dari dua 

atau lebih kata kunci atau kata-kata yang terdapat dalam teks yang digunakan 

untuk mengindeks artikel atau dokumen lainnya . Analisis Co-word dilakukan 

berdasarkan anggapan bahwa kata kunci artikel merupakan deskripsi yang 

memadai untuk representasi isi dari muatan artikel tersebut (Farida & Firmansyah, 

2020). Teknik ini menggambarkan hubungan antara kata kunci dengan 

membangun beberapa jaringan yang menyoroti hubungan antara kata kunci, dan 

dimana hubungan antara jaringan yang mungkin terjadi 
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Analisis Co-word bertujuan untuk menganalisis isi, pola, dan kecenderungan 

(trend) dari kumpulan suatu dokumen dengan mengukur hubungan kekuatan kata 

kuncinya. Analisis co-words juga digunakan untuk pengelompokan dokumen dan 

mengidentifikasi gugus dokumen yang memiliki persamaan topik. Menurut 

Basuki (2002)  “pemetaan berbasis co-word merupakan pemetaan berbasis 

frekuensi kata yang muncul dalam dokumen (atau judul dan/ atau abstraknya)”. 

Semakin banyak munculnya kata kunci yang sama dalam suatu klompok artikel 

yang telah ditentukan, maka semakin erat juga hubungan antara artikel tersebut. 

Sehingga intensitas kata kunci yang muncul dapat kita gunakan untuk menilai 

seberapa penting bidang tertentu untuk dimunculkan dalam pemetaan. Hasil dari 

metode ini dapat digunakan untuk memetakan tren dan  perkembangan dari suatu 

topik penelitian yang sedang terjadi (Farida & Firmansyah, 2020).  Pemetaan tren 

dilakuakan dengan pengelompokan intensitas kata kunci yang telah dianalisis 

kedalam beberapa kluster. Setiap kluster adalah kelompok kata kunci dengan 

intensitas yang berbeda. Pada kluster tertentu bisa ditentukan kecenderungan topik 

pada suatu bidang penelitian yang diteliti. 

 

2.1.5 Analisis Subjek 

Analisis subjek atau (Content Analysis) merupakan metode pengumpulan data 

penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatu 

dokumen (Indriantoro, 2016). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi 

karakteristik dari dokumen yang ditelaah, sehingga menghasilkan penjelasan 

secara objektif dan sistematik terkait dengan objek yang diteliti . Maka secara 

umum analisis isi kuantitatif adalah teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk 

mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi.  

Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis komunikasi 

yang tampak (manifest), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel dan dapat 

direplikasi. Sehingga hasil dari analisis ini dapat berupa pengkategorian isi, 

pemberian kode berdasarkan karakteristik yang ada di dalam dokumen atau 

kejadian yang menjadi objek penelitian. Sifat objektif dan valid dalam kegiatan 

analisis data ini harus tetap terjaga, maka peneliti tidak diperkenankan untuk  
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mengikutsertakan analisis dan interpretasi yang bersifat subjektif. Sehingga  hasil 

analisis benar-benar obyektif dan bila dilakukan penelitian oleh peneliti lainnya, 

hasilnya tidak akan jauh berbeda atau relatif akan menghasilkan hasil yang sama. 

Dari pengertian di atas kita bisa mengklasifikasikan karakteristik penelitian analisi 

isi sebagai berikut: 

1. Prinsip Sistematik 

Perlakuan prosedur yang sama pada semua isi yang dianalisis. metode ini 

tidak diperkenankan untuk melakukan analisis sesuai dengan ketertarikan dan 

minat peneliti pada obejek yang diteliti, tetapi harus dilakukan secara keseluruhan 

terhadap isi untuk diteliti  

2. Prinsip Objektif 

Hasilnya analisis yang dilakuakan tergantung pada prosedur penelitian bukan 

pada orangnya, yaitu kejelasan dan ketajaman kategorisasi yang ditetapkan, 

sehingga hasil analisis dapat digunakan oleh peneliti lain meskipun dalam 

penelitian yang berbeda.  

3. Isi yang Nyata (Manifest) 

Analisis menekankan pada isi yang tersurat, tampak, bukan makna yang 

tersirat atau dirasakan oleh peneliti,sehingga karakteristik yang dihasilkan 

berdasarkan pada objek apa yang diteliti bukan dari  kesimpulan tersirat dari hal 

tersebut.  

4. Replikabel 

Penelitian dengan temuan tertentu dapat diulang dan menghasilkan temuan 

yang sama pula. Hasil dari analisis ini dinilai akan menghasilkan kesimpulan yang 

sama jika dilakuakan dengan metode yang sama pula. Hal ini berlaku meskipun 

peneliti yang meneliti berbeda, waktu penelitian yang berbeda, serta konteks yang 

berbeda pula. 

5. Perangkuman 

Analisis ini umumnya dibuat untuk membuat gambaran umum karakteristik 

dari suatu isi/ pesan. Analisis isi tidak berpotensi menyajikan secara detail satu 

atau beberapa kasus isi melainkan menilai secara general apa yang disajikan 

dalam kasus tersebut. 
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2.3 Kerangka Penelitian   

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 213 ayat (1 )“Desa 

dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi 

desa yang berepedoman pada peraturan perudang-undangan”. Setelah undang-

undang ini terbit tidak ada kejelasan lebih lanjut terkait dengan pengelolahan 

BUMDes secara mendetail. Hal ini membuat pendirian BUMDes di berbagai desa 

sebagai usaha mandiri yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat mengalami kendala. Meski terdapat Undang-Undang Nomor 6 tahun 

2014 tentang Desa  masih belum secara signifikan membahas tentang BUMdes.  

Pada tahun 2015 menjadi awal diterbitkan Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 

tahun 2015 tentang pendirian, pengelolahan dan pengurusan, dan pembubaran 

badan usaha milik desa yang membahas secara terperinci bagaimana BUMDes 

didirikan dan dikelola. Hal ini menjadi awal pesatnya perkembangan BUMDes di 

Indonesia yang bisa dilihat pada jumlah unit BUMDes yang terus berkembang 

dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Berbanding lurus dengan penelitian 

terkait BUMDes juga mengalami petambahan minat yang cukup besar setelah 

dalam rentang tahun 2015 sampai dengan sekarang. Data terkait dengan 

perkembangan penelitian dan perkebangan unit BUMDes di Indonesia bisa dilihat 

pada Tabel 2.1 di bawah ini : 

 

Tabel. 2.1 Perkembangan unit BUMDes dari tahun 2015-2019 di Indonesia 

Tahun Jumlah Unit BUMDes 

2015 1.022 Unit 

2016 11.945 Unit 

2017 39.149 Unit 

2018 45.549 Unit 

2019 50.199 Unit 

Sumber : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) 
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Tabel. 2.2 Perkembangan penelitian terkait dengan BUMDes yang terindeks 

Croosref dari tahun 2015-2020 

Tahun Jumlah Penelitian (Artikel) 

2015 3  

2016 2 

2017 11 

2018 32 

2019 90 

2020 85 

Total  223 

Sumber : Data Collecting Harzing Publish or Perish 

 

 Sehingga melihat perkembangan penelitian di bidang BUMDes sejak 

diterbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, 

pengelolahan dan pengurusan, dan pembubaran badan usaha milik desa menjadi 

penting untuk membuat pemetaan penelitian agar terdapat kejelasan informasi 

antar peneliti terkait dengan penelitain di bidang BUMDes. Hal ini dikarenakan 

hasil yang diperoleh dari pemetaan penelitian dengan bibliometric analysis, dapat 

dimanfaatkan oleh peneliti yang tertarik dengan topik BUMDes untuk mengetahui 

topik apa yang sudah diteliti dan belum diteliti, trend metode penelitian yang 

banyak digunakan dalam penelitian ini, serta topik yang sedang tren diteliti atau 

sudah jenuh diteliti. Sehingga penelitian diranah BUMDes kedepan dapat lebih 

berkembang berdasarkan hasil dari penelitian bibiliometrik ini yang menjadi 

rujukan awal untuk penelitian selanjutnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

kerangka pemikiran penelitian ini dalam Gambar 2.1  berikut ini :  
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Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 

UU no. 32 tahun 2004 Pasal 213 ayat (1 )“Desa dapat mendirikan badan usaha 

milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang berepedoman pada 

peraturan perudang-undangan”. Akan tetapi terdapat ketidakjelasan peraturan 

terkait dengan pengelolahan BUMDes secara terperinci sehingga 

perekembangan BUMDes menjadi terhambat 

Bibliometric Analysis digunakan untuk memetakan penelitian diranah BUMDes 

sehingga hasil yang diperoleh dapat berguna sebagai pijakan awal bagi peneliti 

yang tertarik untuk melakukan penelitia diranah BUMDes 

Diterbitkannya PerMenDes no 4 tahun 2015 yang menjadi awal 

perekembangan BUMDes di Indonesia dan penelitian terkait dengan BUMDes 

mengalami perkembangan dan hal menarik untuk diteliti 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuasi kualitatif. Pendekatan 

penelitian ini merupakan salah satu desain dari paradigma postpositivism. 

Paradigma postpositivism adalah kritik terhadap paradigma positivism, sehingga 

metodologi yang ada pada postpositivism belum sepenuhnya bisa dikatakan 

sebagai peneitian kualitatif. Hal ini karena masih ada pengaruh dari paradigma 

positivsm dalam perlakuan teori pada penilitian. Penggunaan kuasi kualitatif 

menurut Bungin (2020) dilakukan dengan 2 sisi yaitu sisi kuntitatif ketika 

penelitian dimulai dengan deduktif menggunakan teori dan ketika menganalisis 

data akan berubah desain menjadi penelitian kualitatif.  

 Kuasi kualitatif memiliki 14 (empat belas) langkah (Bungin, 2020). 

Keempat belas langkah tersebut adalah : 

1) Mencari suatu permasalahan pada tahap ini peneliti melakukan 

pengamatan atau mendalami berbagai macam jurnal dan literatur. 

2) Tinjauan literatur pada langkah ini peneliti fokus dalam melakukan 

literature review terhadap masalah yang telah ditentukan. 

3) Founding gap  langkah ini peneliti mencari gap teoretik, gap empiric, dan 

gap metodoligik agar hasil penelitian dapat direviu secara global oleh 

peneliti lain. 

4) Mengkonstruksi hipotesis penemuan gap di langkah 3 dijadikan sebagai 

dasar untuk membangun hipotesis penelitian 

5) Merencanakan sumber data yang akan digunakan untuk mengumpulkan 

data 

6) Mengkonstruksi metode pengumpulan data  

7) Menggunakan kerangka teoretis berdasarkan teori yang digunakan 

8) Mengumpulkan data di lapangan 

9) Membuat catatan harian, transkip data, melakukan coding, dan memo. 
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10)  Mencoba mencari sumber data atau informasi yang baru 

11)  Triangulasi 

12) Membangun teori berdasarkan temuan data di lapangan 

13) Mengkonfirmasi teori baru yang telah dihasilkan 

14) Merevisi ulang teori baru yang telah dikonfirmasi 

Singkatnya pendekatan kuasi kualitatif merupakan penelitian dimana 

penggunaan teori masih dimungkinkan sebagai alat penelitian sejak peneliti 

menemukan masalah, kemudian mengumpulkan data, sampai pada menganalisis 

data. Pendekatan Bibliometrik digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur 

perkembangan penelitian dengan memanfaatkan informasi bibliografi yang 

terdapat dalam artikel penelitian. 

 

3.2 Fokus Penelitian  

 Penetapan fokus penelitian bertujuan untuk mengarahkan pencarian data 

dalam kegiatan penelitian. Fokus penelitian dibatasi agar peneliti dapat memenuhi 

kriteri tertentu untuk menyaring informasi yang didapatkan. Kriteria yang 

dimaksut adalah kriteria data yang membuat data cukup menarik, tetapi jika 

dipandang tidak relevan, data itu tidak akan dihiraukan (Moleong, 2016). Kriteria 

tersebut membantu peneliti agar hanya menggunakan data yang relevan dengan 

penelitian, dikarenakan akan ada sangat banyak data yang didapat dalam kegiatan 

penelitian, maka beberapa data mungkin kurang relevan, sehinga harus 

dikeluarkan. Penetapan fokus penelitian ditujukan agar peniliti dapat memenuhi 

kriteria tersebut. Pada penelitian ini akan difokuskan pada pemetaan 

perkembangan penelitian dengan topik BUMDes berdasarkan jumlah publikasi, 

produktivitas penulis, produktivitas institusi, produktivitas jurnal penerbit, tren 

metode penelitian serta topik akuntansi yang dipakai dalam penelitian, dan potensi 

penelitian selanjutnya. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dokumenter 

berupa artikel ilmiah. Data dokumenter menurut Indriantoro (2016) merupakan 
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data berupa jurnal, surat-surat, memo, notulen serta dokumen lain yang digunakan 

sebagai bukti untuk suatu event dan bisa digunakan sebagai dasar analisis. Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara (Indriantoro, 2016). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini berasal dari artikel ilmiah yang terindeks di Crossref dengan 

bahasan utama tentang BUMDes. Alasan pemilihan Crossref sebagai sumber 

penggalian data dilakukan karena kemudahan akses dan dinilai lebih sistematik 

dibandingkan dengan menggunakan Google Scholar 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data sekunder berupa artikel dilakukan dengan menggunakan 

software Harzing’s Publish or Perish V.7.25  sebagai media pencarian artikel 

dengan title words “Bumdes” dan “Village Owned Enterprice”. Title words 

“Bumdes” digunakan untuk menghasilkan artikel berbahasa indonesia yang 

terpublikasi di Crossref, dan kata kunci “Village Owned Enterprice” digunakan 

untuk menghasilkan artikel berbahasa inggris yang terindeks di Crossref, dengan 

penambahan keywords “bumdes”. Tujuan penambahan keyword “bumdes” dalam 

pencarian terakhir bertujuan agar hasil pencarian lebih spesifik menampilkan 

artikel berkenaan dengan bumdes di indonesia. Rentang waktu ditetapkan sebagai 

batasan publikasi dalam penelitian ini adalah dari tahun 2015–2020. Kriteria 

selanjutnya ditetapkan untuk jurnal penelitian yang sudah terindeks SINTA atau 

SCOPUS. Sehingga penetapan kriteria artikel yang akan dianalisis dapat dilihat 

pada Tabel 3.1 berikut. 

 

Tabel 3.1 Kriteria pengumpulan artikel 

No Kriteria Keterangan 

1 Title words BUMDes ; Village Owned Enterprice 

2 Keyword BUMDes 

3 Tahun Publikasi 2015 – 2020 

4 Jurnal Terindeks SINTA atau SCOPUS 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


23 

 

 

 

 

Berdasarkan penetapan kriteria dalam pengumpulan data artikel dimaksutkan 

agar artikel yang terkumpul lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

Secara lengkap alur pengumpulan artikel dapat dilihat pada Gambar 3.1 yang 

terdiri atas beberapa tahap yaitu identifikasi artikel, penyaringan artikel dan hasil 

akhir dari artikel yang diperoses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan penyaringan artikel 
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3.5 Metode Pemecahan Masalah 

Metode pemecahan masalah yang peneliti terapkan dalam penelitian ini 

merujuk pada penelitian bibliometrik yang dilakukan oleh Farida & Firmansyah 

(2020) menggunakan analisis co-word untuk memetakan perkembangan 

penelitian dan penelitian yang dilakukan oleh Chiu et al (2019) dengan 

menggunakan analisis subyek (content analysis) dalam mengkategorisasi metode 

penlitian dan topik akuntansi yang dipakai dalam artikel yang dianalisis. 

3.4.1 Analisis Co-word 

Analisis co-words merupakan salah satu cara untuk memahami dinamika 

ilmu pengetahuan, karena didasarkan pada asumsi bahwa kata kunci suatu artikel 

merupakan deskripsi yang dapat dijadikan representasi isi dari muatannya (Farida 

& Firmansyah, 2020). Penggunaan analisis co-word digunakan sebagai langkah 

awal untuk menciptakan visualisasi/gambaran perkembangan suatu disiplin 

ilmu/topik penelitian (Ratna & Nelisa, 2017). Analisis Co-word bertujuan untuk 

menganalisis isi, pola, dan kecenderungan (trend) dari kumpulan suatu dokumen 

dengan mengukur hubungan kekuatan kata kuncinya. Analisis co-words juga 

digunakan untuk pengelompokan dokumen dan mengidentifikasi gugus dokumen 

yang memiliki persamaan topik. Teknik ini menggambarkan hubungan antara kata 

kunci dengan membangun beberapa jaringan yang menyoroti hubungan antara 

kata kunci, dan dimana hubungan antara jaringan yang mungkin terjadi. 

Analisis co-word pada penelitian ini dilakuakan dengan menggunakan 

bantuan software VOS Viewer dan Mendeley. Setelah artikel terkait dengan 

BUMDes dikumpulkan dan melalui proses penataan pada Mendeley. Pada 

software Mendeley dilakukan edit manual terkait dengan kata kunci dalam 

penelitian untuk output (file.RIS). File output dari Mendeley yang sudah melalui 

proses review dan editing selanjutnya dianalisis dengan menggunakan VOS 

Viewer. Pemetaan dilakukan dengan menu analisis co-occurrence dengan unit 

analisis keyword pada data ekstraksi dari mendeley. 
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3.4.2 Analisis Subjek 

Analisis subjek atau (Content Analysis) merupakan metode pengumpulan data 

penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatu 

dokumen (Indriantoro, 2016). Analisis artikel diadaptasi dari penelitian yang 

dilakukan oleh (Chiu et al., 2019). Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi 

secara sistematis komunikasi yang tampak (manifest), dan dilakukan secara 

objektif, valid, reliabel dan dapat direplikasi. Sehingga hasil dari analisis ini dapat 

berupa pengkategorian isi, pemberian kode berdasarkan karakteristik yang ada di 

dalam dokumen atau kejadian yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini 

analisis ini digunakan untuk menilai karakteristik artikel yang telah dikumpulkan 

berdasarkan kategori penelitian dan pembagian topik penelitian akuntansi menurut 

(Indriantoro, 2016) dan (Coyne et al., 2010). Sehingga hasil dari analisis ini dapat 

menghasilkan kesimpulan tentang tren terkait topik dan metodologi penelitian 

yang sering digunakan dan sudah jenuh digunakan dalam penelitian BUMDes.  

Langkah yang dilakukan adalah membuat rincian judul, abstrak, dan 

kesimpulan dari semua artikel yang dianalisis dalam ms. excel. Selanjutnya secara 

sistematis dilakukan analisis terhadap  judul, abstrak, dan kesimpulan terkait 

dengan topik bahasan akuntansi dan metode penelitian yang dipakai.Artikel yang 

sudah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis subjek (content analysis) 

untuk mendeskripsikan karakteristik dari artikel yang terkumpul. Pengelompokan 

artikel dilakukan secara manual berdasarkan klasifikasi metode penelitian oleh 

(Indriantoro, 2016) dan klasifikasi topik akuntansi yang menjadi bahasan artikel 

oleh (Coyne et al., 2010). Pemisahan artikel berdasarkan tahun dilakukan untuk 

menggambarkan perkembangan dan pergantian topik bahasan serta metode yang 

digunakan setiap tahunnya pada penelitian BUMDes. Untuk pemetaan penelitian  

menggunakan bantuan software Microsoft Excel 2007 sebagai fasilitas untuk 

menggambarkan fokus penelitian dari tahun ke tahun, metode, dan topik yang 

menjadi bahasan artikel. 

Klasifikasi artikel yang telah dikumpulkan bertujuan untuk membuat 

kelompok artikel berdasarkan topik penelitian dalam ranah akuntansi dan 

metodologi penelitian yang digunakan, sehingga didapatkan informasi tren 
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metode penelitian dan topik akuntansi yang diambil pada penelitian di ranah 

BUMDes. Pengelompokan artikel ini berdasarkan pada pengelompokan metode 

penelitian yang telah dipaparkan oleh  (Indriantoro, 2016) dan klasifikasi topik 

akuntansi oleh (Coyne et al., 2010) . Pembagian metode penelitian menurut 

(Indriantoro, 2016) dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini  :  

Tabel 3.2 Klasifikasi berdasarkan Metodologi Penelitian 

Sumber : (Indriantoro, 2016) “Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan 

Manajemen ” 

 

Klasifikasi metode penelitian berdasarkan (Indriantoro, 2016) pada Tabel 3.2 

dibagi menjadi 6 kelompok besar metode penelitian yaitu penelitian historis, 

No Metode Penelitian  Keterangan 

1 Penelitian Historis Berkaitan dengan penelitian terhadap 

masalah-masalah yang berkaitan dengan 

fenomena masa lalu 

2 Penelitian Deskriptif Penelitian terhadap masalah-masalah berupa 

fakta saat ini dari suatu populasi 

3 Studi Kasus dan Lapangan  Penelitian dengan karakteristik masalah yang 

berkaitan dengan latar belakang dan kondisi 

saat ini dari suatu subyek yang diteliti, serta 

interaksinya dengan lingkungan  

4 Penelitian Korelasional Penelitian dengan karakteristik masalah 

berupa hubungan korelasional antara dua 

variabel atau lebih 

5 Penelitian Kausal 

Komparatif 

Penelitian dengan karakteristik masalah 

berupa hubungan sebab-akibat antara dua 

variabel atau lebih  

6 Penelitian Eksperimen Penelitian dengan karakteristik masalah 

berupa hubungan sebab akibat antara dua 

variabel atau lebih dengan manipulasi 

terhadap setidaknya satu variabel independen  

7 Metode Lain Penelitian yang tidak termasuk pada 6 

golongan di atas 
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penelitian deskriptif, studi kasus dan lapangan, penelitian korelasional, penelitian 

kausal komparatif, dan penelitian experimental. Penelitian historis merupakan 

penelitian terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena masa lalu, 

penelitian ini mencoba untuk merekonstruksi peristiwa yang sudah pernah terjadi 

pada masa lalu dan menjelaskan mengapa peristiwa itu dapat terjadi.  

Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa 

fakta saat ini dari suatu populasi, secara umum penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan, memvalidasi, dan menjelaskan fenomena sosial yang menjadi 

subyek penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Sedangakan studi kasus dan 

lapangan berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari suatu subyek 

yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan. Subyek penelitian bisa berupa 

individu, kelompok, ataupun suatu lembaga dengan tujuan penyelidikan secara 

mendalam untuk menghasilkan gambaran yang lengkap dari subyek yang diteliti. 

Perbedaannya dengan metode deskriptif terletak pada jumlah sampel dan variabel 

penelitiannya. Studi kasus cenderung menguji relatif banyak variabel penelitian 

dengan sampel yang relatif sedikit, sedangkan deskriptif kebalikkannya  

Penelitian Korelasional merupakan penelitian dengan karakteristik masalah 

berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan korelasi antar variabel atau 

membuat prediksi berdasarkan korelasi antar variabel. Tipe penelitian ini 

menekankan pada penentuan tingkat hubungan serta dapat juga digunakan untuk 

melakukan prediksi. Sedangakan penelitian kausal komparatif yaitu penelitian 

dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel 

atau lebih. Peneliti biasanya melakukan pengamatan terhadap konsekuensi yang 

timbul dari suatu peristiwa dan menelusuri fakta yang merupakan penyebabnya. 

Klasifikasi penelitian eksperimen digunakan untuk penelitian dengan 

karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih 

dengan manipulasi terhadap setidaknya satu variabel independen. Manipulasi 

terhadap variabel independen tertentu merupakan karakteristik dari penelitian 

eksperimen. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk melihat pengaruh perlakukan 

tersebut terhadap variabel dependen. Selain dari 6 metode penelitian yang telah 
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disebutkan maka diklasifikasikan sebagai metode penelitian lain. 

Tabel 3.3 Klasifikasi Artikel Berdasarkan Topik Akuntansi 

Klasifikasi Artikel Berdasarkan Topik Akuntansi 

No Metode Keterangan 

1 

SIA (Sistem 

Informasi 

Akuntansi) 

Berkaitan dengan proses pengumpulan, 

pengelolahan , analisis, dan pengkomunikasian 

informasi keuangan dalam sistem informasi  

untuk pengambilan keputusan  

2 Audit 

Berkaitan dengan lingkup pemeriksaan 

keuangan, profesi auditor baik internal maupun 

external , independensi , fraud, dan bahasan lain 

terkait dengan auditing 

3 Keuangan 

Berkaitan dengan penyajian laporan keuangan , 

dan pengambilan keputusan terkait dengan 

informasi keuangan didalamnya 

4 Manajemen 

Berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, 

serta alokasi sumberdaya yang dimiliki oleh 

perusahaan dan pengambilan keputusan 

managerial perusahaan  

5 Pajak 

Berkaitan dengan masalah perpajakan baik dari 

wajib pajak, maupun dari objek pajak seperti 

ketaatan pajak, perhitungan pajak , pengenaan 

pajak atas objek pajak , tax amnesty , dan 

transaksi perpajakan   

6 Topik Lain 
Topik lain diluar dari topik akuntansi yang 

disebutkan sebelumnya  

Sumber : Joshua.G.Coyne et al. (2010) “Accounting Program Research Rankings by Topical Area and Methodology” 

 

Klasifikasi topik akuntansi pada Tabel 3.3 yang dipakai dalam penelitian ini 

berdasarkan Coyne et al. (2010), dibagi menjadi 6 jenis utama yaitu AIS, auditing, 

financial, managerial, pajak, dan akuntansi lain pembagian di topik AIS 
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digunakan untuk penelitian dengan pembahasan terkait dengan sistem dan 

pengguna sistem yang menjalankan sistem tersebut guna menghasilkan informasi 

akuntansi. Sedangkan pembagian di topik auditing digunakan untuk pembahasan 

penelitian terkait dengan masalah pemerikasaan keuangan baik internal maupun 

eksternal, lingkungan kerja auditor , independensi, pengawasan pelaporan 

keuangan, fee audit sampai dengan laporan auditor independen . 

Kelompok Financial digunakan untuk topik penelitian akuntansi yang 

berhubungan dengan akuntansi keuangan yang berfokus pada informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan sebagai informasi penting untuk pengambilan 

keputusan keuangan. Managerial digunakan untuk penelitian dengan bahasan 

yang mengangkat isu isu mengenai pengaturan alokasi sumberdaya dalam suatu 

entitas, penganggaran, serta pengambilan keutusan didalamnya . Sedangkan 

kelompok pajak digunakan untuk penelitian dengan bahasan studi yang meneliti 

masalah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan wajib pajak, alokasi 

pajak, perhitungan pajak, penataan transaksi akuntansi untuk memenuhi tujuan 

perpajakan, insentif pajak, atau reaksi pasar terhadap pengungkapan pajak. . Topik 

akuntansi lain digunakan untuk mengelompokkan penelitian yang tidak termasuk 

kedalam 5 kelompok pertama yang telah disebutkan seperti keprilakuan, 

profesionalisme akuntan, sejarah, ataupun lingkungan kerja. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pertumbuhan publikasi artikel ilmiah dengan bahasan BUMDes terjadi 

peningkatan secara signifikan mulai dari tahun 2017 sampai 2019. Publikasi 

BUMDes tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebanyak 90 artikel (40%). Intitusi 

paling produktif dalam penelitian ini adalah Universitas Pendidikan Ganesha, dan 

jurnal ilmiah yang paling banyak mempublikasikan penelitian BUMDes adalah 

Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika. Tingkat produktifitas penulis tidak 

menunjukkan adanya penulis dengan kontribusi yang signifikan dari jumlah hasil 

tulisannya. Rata-rata kontribusi dari masing masing penulis dalam penelitian ini 

berkisar 2 sampai 3 artikel penelitian. 

Topik paling banyak diteliti adalah tentang kesejahteraan masyarakat desa dan 

ekonomi desa berkaitan dengan peran aktif keberadaan BUMDes didalamnya. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa penelitian ini masih berfokus pada lingkup 

penelitian sosial, lain hal dengan fokus penelitian dengan topik akuntansi berfokus 

pada bahasan keuangan dan manajemen pengelolahan BUMDes. Masalah utama 

pengelolahan BUMDes yang terdapat pada sumberdaya manusia yang sebagian 

besar hanya terbatas pada masayarakat desa yang belum tentu memiliki 

keterampilan yang memadai terkait dengan pengelolahan BUMDes. Hal tersebut 

membuat topik terkait pertangungjawaban dan pelaporan keuangan BUMDes 

menjadi hal paling sering diteliti. Skema studi kasus dan lapangan manjadi 

kecendrungan metode penelitian yang dipakai,  karena ciri khas dan permasalahan 

masing-masing BUMDes berbeda. Berdasarkan hal tersbut penggunaan metode 

ini dinilai lebih efektif untuk melakukan identifikasi, atau pemecahan masalah 

yang ada. Kebutuhan terkait dengan ketentuan monitoring  dan evaluasi 

sumberdaya manusia membuat celah kebutuhan penelitian selanjutnya. Kajian 

ilmiah terhadap kebutuhan tata kelola BUMDes yang lebih efektif menjadi potensi 
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penelitian agar keterbatasan sumberdaya dapat diatasi dengan tata kelola yang 

mumpuni. 

 

5.2 KETERBATASAN  

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah potensi penelitian selanjutnya bukan 

merupakan gambaran umum dan pokok masalah utama yang seharusya diangkat 

oleh peneliti selanjutnya terutama yang tertarik menggunakan skema studi kasus 

dan lapangan. Hal tersebut karena masing masing BUMDes memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda 

5.3 SARAN 

Berdasarkan keterbatasan penelitian saran yang bisa disampaikan kepada 

pembaca hasil penelitian ini adalah  perhatikan tren topik penelitian lain dari hasil 

pemetaan yang berpotensi menjadi bahasan dalam penelitian sesuai dengan 

kondisi bumdes yang diteliti untuk studi kasus dan lapangan. 
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LAMPIRAN 2  

 

Daftar Abstrak dan Kata Kunci 

 

No Title Abstrak Keywords 

1 
ANALISA KEMACETAN PROGRAM 

BUMDES SUKA MAJU 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya program pemerintah tentang percepatan 

kemandirian desa melalui pelaksanaan kegiatan program BUMDes yang belum berjalan 

sejak tahun 2017 di Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang 

Kalimantan Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya 

bottleneck pada program BUMDes dan memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam 

melaksanakan program BUMDes selanjutnya. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian 

deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan observasi langsung, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi dimana partisipan penelitian yaitu Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa, dan 

pengelola inti BUMDes dipilih secara purposive sampling. Menguji kebenaran data 

menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum berjalannya 

kegiatan BUMDes yang telah dicanangkan sejak terbentuknya pengurus BUMDes pada 

tahun 2017 disebabkan oleh masalah sumber daya manusia dimana kapasitas pemahaman 

dan pengetahuan yang kurang memadai tentang BUMDes yang dimiliki oleh Kepala Desa 

dan pengurus BUMDes membuat program ini. belum menjadi program prioritas pemerintah. 

Desa Suka Maju dan juga kurangnya komitmen untuk melaksanakan program BUMDes 

sehingga belum mampu menggerakkan perekonomian desa seperti yang diharapkan. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 

Commitments; Dana Desa; Desa; priorities 
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2 

ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM 

PENGENDALIAN INTERNAL 

DENGAN PROTEKSI BANJAR 

DINAS UNTUK MENCEGAH 

KREDIT MACET PADA BUMDes 

KARYA SARI DESA PAKISAN 

KECAMATAN KUBUTAMBAHAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian internal dan efektivitas sistem 

pengendalian internal dengan proteksi banjar dinas dalam mencegah kredit macet pada 

BUMDes Karya Sari desa Pakisan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi dengan 

menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian 

internal pada BUMDes Karya Sari cukup baik. Hal ini dilihat dari analisis kelima unsur sistem 

pengendalian internal dimulai dari lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, 

penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, dan pengawasan kinerja. Sedangkan efektivitas 

sistem pengendalian internal dengan proteksi banjar dinas dalam mencegah kredit macet 

cukup efektif dengan rata-rata persentase sebesar 86,83%. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 

Effectiveness; internal control system 

3 

Analisis Kinerja Badan Usaha Milik 

Desa (Bumdes) Didesa Pohuwato 

Kabupaten Pohuwato 

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

ditinjau dari Aspek Pelayanan. menganalisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

ditinjau dari Aspek Akuntabilitas. menganalisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup. Dan Untuk menganalisis Kinerja Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah 

dilaksanakkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan 

menggunakan informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pada Kinerja Pelayanan, 

Keuntungan dan Keberlanjutan terkait standar operasional sudah baik, maka perlu 

ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan-pelatihan manajemen dan administrasi untuk 

para pengelola atau pengurus juga dilakukan pengawasan dari pihak di Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), agar tetap tercipta standar pelayanan yang tetap 

fleksibel namun memiliki wibawa, batasan-batasan tegas dan selektif serta mampu mencari 

solusi terbaik dari setiap kasus. Kinerja Aspek Akuntabilitas dan Perkembangan Aset Desa 

diperoleh kesimpulan bahwa Strategi manajemen aset (peningkatan akuntabilitas) yang telah 

dilakukan oleh BUMDES di Desa Pohuwato ini telah berkontribusi sekaligus dapat 

meningkatkan pendapatan desa. Kinerja Aspek Peningkatan Taraf Hidup dapat disimpulkan 

bahwa dengan hadirnya BUMDes di Desa Pohuwato telah menambah penghasilan bagi 

pengurus, komisaris dan juga masyarakat yang terlibat, serta telah mampu mengurangi 
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jumlah pengangguran anak muda yang ada di desa terutama masyarakat nelayan yang 

tinggal di pinggiran pantai. Selain itu juga dengan adanya depot nelayan dan kios nelayan di 

Desa Pohuwato secara tidak langsung dapat menghemat biaya transportasi nelayan. 

Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan pengelolaan BUMDes telah dilakukan 

sesuai dengan pelaporan keuangan, pelayanan, dan pembagian SHU telah dilaksanakan 

sesuai peraturan. 

4 

Analisis Pemahaman Permendesa 

No. 4 Tahun 2015 Dan 

Pemanfaatan Sistem Informasi Pada 

Akuntabilitas Pengelolaan Bumdes 

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empiris pengaruh pemahaman Permendesa 

No. 4 tahun 2015 dan Pemanfaatan Sistem Informasi pada Akuntabilitas Pengelolaan 

BUMDes pada BUMDes di Kabupaten Magelang. Tujuan jangka panjang penelitian ini 

adalah terimplementasikannya pengelolaan BUMDes yang akuntabel sehingga dapat 

menggerakkan sektor perekonomian desa sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan 

dan menambah PADesa. Beberapa target khusus penelitian adalah pengembangan 

BUMDes, tata kelola BUMDes, pemahaman Permendesa No. 4 tahun 2015, pentingnya 

pemanfaatan sistem informasi BUMDes. Untuk mencapai tujuan dan target khusus tersebut 

digunakan metode penelitian kuantitatif. Diharapkan dari metode tersebut dapat 

menghasilkan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan pada akuntabilitas pengelolaan 

BUMDes. 

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelola BUMDes yang terdapat di 

Kabupaten Magelang. BUMDes di Kabupaten Magelang termasuk BUMDes dalam kategori 

sedang berkembang sehingga penting untuk mengetahui pemahaman terkait Permendesa 

No. 4 tahun 2015 dan pentingnya sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemahaman pengelola BUMDes terkait Permendesa No. 4 tahun 2015 dan 

pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan BUMDes di Kabupaten Magelang. Luaran penelitian diharapkan dapat 

Agency Theory; Akuntabilitas; permendesa no. 

4 tahun 2015; sistem informasi akuntansi 
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berkontribusi pada penelitian selanjutnya terkait pengembangan BUMDes sebagai 

penggerak ekonomi masyarakat desa. 

5 

Analisis Rasio Keuangan Sebagai 

Tolok Ukur Kinerja Keuangan Badan 

Usaha Milik Desa (Bumdes) Arum 

Dalu Ngabar 

BUMDes merupakan lini bisnis baru yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Republik 

Indonesia. Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk mewujudkan program Desa Otonom. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan BUMDes Arum Dalu Ngabar dari 

tahun 2015 hingga 2018. Indikator penilaian yang digunakan adalah Current Ratio, Debt to 

Equity Ratio, Return on Equity, Total Assets Turn Over, Net Profit Margin, dan Return on 

Assets. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan milik BUMDes Arum 

Dalu tahun 2015-2018. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan BUMDes Arum 

Dalu tahun 2015-2018. Data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik pengumpulan 

data dengan cara memperoleh dokumen melalui orang lain. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini adalah analisis rasio keuangan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 

penilaian current ratio dikategorikan Sangat Buruk dengan nilai rata-rata 2,492%. Rasio 

hutang terhadap ekuitas dikategorikan Sangat Baik, dengan nilai rata-rata 2,54%. Return on 

Equity dikategorikan Cukup dengan nilai rata-rata 10,8%. Total asset turnover dikategorikan 

Sangat Buruk dengan nilai rata-rata 0,19 kali. Marjin laba bersih tahun 2015-2018 

dikategorikan Sangat Baik dengan nilai rata-rata 51,5% dan Return On Asset juga 

dikategorikan Sangat Baik dengan nilai rata-rata 10,5%. Berdasarkan indikator evaluasi dari 

Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 06 / Per / 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Current 

Ratio; Debt to Equity Ratio; Net Profit Margin 

Return on Assets; Return on Equity; Total 

Assets Turn Over 
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M.KUKM / V / 2006 secara keseluruhan kinerja keuangan BUMDes Arum Dalu termasuk 

dalam kategori Cukup. Untuk itu, kinerja keuangan BUMDes Arum Dalu sangat perlu 

ditingkatkan. 

6 

Analysis of the Potential and 

Obstacles To Establishing a Village-

Owned Enterprise (Bumdes) in the 

Guntur Subdistrict, Demak Regency 

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang 

memperkuat perekonomian desa. BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan 

kebutuhan dan potensi desa. Di Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak telah berdiri 2 

BUMDes yaitu SidorukunBUMDes di Desa Sidokumpul dan BUMDes Sumberlancar di Desa 

Bakalrejo. Delapan belas desa lainnya belum memiliki BUMDes. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui inisiatif pemerintah desa dalam mendirikan BUMDes, mengetahui 

potensi desa untuk mendirikan BUMDes, menentukan kendala dalam pendirian BUMDes. 

Populasi penelitian ini adalah pemerintah desa di Kecamatan Guntur yang terdiri dari 20 

desa dan BUMDesSidorukun serta BUMDesSumberLancar. Metode yang digunakan adalah 

metode sensus. Data diperoleh dengan wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah 

analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa inisiatif pemerintah desa di 

Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam mendirikan BUMDes masih rendah. Potensi 

yang dapat dikelola BUMDes antara lain potensi pertanian, padi, jagung dan kacang hijau, 

peternakan sapi dan kambing, pasar desa, dan air bersih. Hambatan pembentukan BUMDes 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 

Constraints; Pembentukan; Potensi Desa 
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bersumber dari pemahaman pemerintah desa terhadap BUMDes yang masih rendah. 

7 

ANANILSA PENERAPAN 

EKONOMI SYARIAH PADA UNIT 

USAHA BUMDes DALAM 

MENINGKATKAN EKONOMI 

MASYARAKAT DESA 

Tujuan Penulisan ini adalah untuk menganalisis kajian tentang Penerapan Nilai Syariah 

dalam Usaha Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis SWOT. Penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak-kontrak yang 

ada dalam ekonomi Islam dapat diterapkan pada Unit Usaha yang dapat dibentuk oleh 

BUMNag sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain memiliki 

kekuatan (mayoritas penduduk muslim dan nagari memiliki alim ulama, memiliki BUMNag 

dan pembangunan yang baik), dan peluang (perkembangan ekonomi islam dan dewan 

syariah nasional, adanya undang-undang tentang ekonomi islam), hal ini Konsep ini juga 

memiliki kekurangan (kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad syariah, kurangnya 

tenaga akademik di nagari) dan Ancaman (Secara keseluruhan ekonomi Islam tidak dapat 

diterapkan di Indonesia dan perkembangan transaksi konvensional di masyarakat). Untuk 

mewujudkan BUMNag berdasarkan perspektif ekonomi Islam, diperlukan peran aktif dan 

komitmen bersama dari pemerintah nagari, masyarakat, ulama, Dewan Syariah Nasional, 

lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perkembangan BUMNag dan Islam. ekonomi. 

Analysis SWOT; Badan Usaha Milik Nagari; 

Ekonomi Islam 
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8 

Aplikasi Penerimaan Kas Pada 

Bumdes Desa Jirak Berbasis Java 

Dekstop 

Perkembangan teknologi memberikan dampak yang luas di berbagai sektor, bidang industri 

dan di dalam bidang akuntansi. Pada perkembangannya baik perusahaan atau instansi 

dalam pengolahan data keuangan akuntansi masih dilakukan dengan cara pencatatan 

sehingga kemungkinan kesalahan-kesalahan sering terjadi, serta akurasi data kurang tepat 

yang menyebabkan salah perhitungan. Pengolahan data APBDES yang sederhana masih 

menggunakan Microsoft Excel dan beberapa masih menggunakan pencatatan sederhana 

menggunakan kertas, sehingga menghasilkan beberapa laporan yang kurang akurat antara 

laporan satu dengan yang lainnya. Aplikasi penerimaan kas pada bumdes desa jirak yang 

akan di bangun dapat digunakan untuk Kaur Keuangan dan Bendahara, aplikasi ini 

dirancang dapat mengolah data pengguna, data pejabat, serta data anggaran Pendapat dan 

Belanja Desa (APBDES). Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat membantu Kaur 

Keuangan dan Bendahara dalam mengolah data APBDES lebih efektif , efisien serta akurat 

Java Desktop; Penerimaan Kas 

9 

Bumdes Bringsang Dalam 

Pengelolaan Wilayah Pesisir Guna 

Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Lokal 

Penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pengelolaan BUMDes Bringsang 

di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genteng Kabupaten Sumenep terhadap Pantai Sembilan 

yang berada pada wilayah administratifnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong 

gerak ekonomi desa adalah melalui kewirausahaan desa, yaitu sebuah strategi dalam 

pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi 

dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa 

maupun masyarakat desa dimana BUMDes ini menjadi suatu badan usaha yang seluruh 

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal 

dari kekayaan desa yang tentunya dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan 

usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Peran BUMDes 

Bringsang di Desa Bringsang Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep dalam mela-

kukan pengelolaan wilayah pesisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal 

adalah dengan cara membangun dan mengembangkan wisata pantai sembilan sehingga 

dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa 

Kesejahteraan; Masyarakat Desa 
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10 

BUMDes dan Kepemilikan Warga: 

Membangun Skema Organisasi 

Partisipatoris 

BUMDes didirikan untuk menggerakkan dan mengakselerasi perekonomian pedesaan. Ini 

bertujuan untuk mengumpulkan semua sumber daya pedesaan di bawah pengelolaan 

penduduk desa itu sendiri untuk meningkatkan pendapatan riil pedesaan dan mencapai 

kemandirian. Namun demikian, BUMDes yang semula dirancang sebagai ujung tombak 

perekonomian pedesaan sebagian besar menjadi tidak aktif dan terbelakang karena 

minimnya partisipasi masyarakat. BUMDes perlu belajar dari kegagalan praktik lembaga 

ekonomi pedesaan sebelumnya. Arsitektur kebijakan yang bertumpu pada manajemen top-

down telah terbukti tidak berdaya dalam meningkatkan perekonomian pedesaan. Sebaliknya, 

ini menjadi media kapitalisasi baru bagi beberapa elit pedesaan atas sumber dayanya. Untuk 

dapat mencapai keberlanjutan dan kemandirian dibutuhkan kebutuhan material berupa 

partisipasi yang didukung oleh kepemilikan. Masyarakat pedesaan / penduduk desa berhak 

untuk memiliki sumber daya pedesaan mereka sendiri. Oleh karena itu, membangun 

BUMDes perlu mempertimbangkan kepemilikan yang diperluas. Tujuan tersebut dapat 

dilembagakan dengan membangun BUMDes secara inklusif. Dengan mengadaptasi model 

koperasi, masyarakat desa atau masyarakat desa akan dapat menjadi anggota atau pemilik 

BUMDes. Kata kunci 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Desa; 

Koperasi; Masyarakat Desa; Partisipasi 

11 

BUSINESS STRATEGIC ANALYSIS 

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO 

BERBASIS BUMDES (LKM-

BUMDES) DALAM PENGUATAN 

EKONOMI DESA 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bisnis yang dimiliki oleh Lembaga 

Keuangan Mikro BUMDES Samirono dalam upaya mengembangkan bisnis dan berdampak 

pada pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Gogik Kecamatan 

Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kuantitatif dengan analisis lingkungan IFE dan EFE serta Analisis SWOT. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam analisis Faktor Internal dan Eksternal 

ditemukan peneliti bahwa faktor internal berada pada kondisi rata-rata dengan skor IFE 

2,539. Pada analisis faktor eksternal memiliki skor EFE sebesar 2,662 yang berarti posisi 

organisasi dalam keadaan sedang. Analisis SWOT menunjukkan bahwa alternatif strategi 

yang perlu dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Mikro BUMDES Samirono (LKM-

BUMDES) adalah dengan memelihara organisasi keluarga yang bersifat kekeluargaan guna 

menjawab tantangan dan ancaman organisasi. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini 

Desa; EFE; IFE; Kesejahteraan; Microfinance; 

SWOT 
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adalah Lembaga Keuangan Desa memiliki karakteristik tersendiri dalam melakukan kegiatan 

usaha. Aspek kekeluargaan, luwes, dan menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat 

desa menjadi kunci keberhasilan Lembaga Keuangan Mikro Samirono (LKM-BUMDES) 

dalam menjalankan usaha simpan pinjam serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sekitar. 

12 

Dampak Sosial Ekonomi dan 

Lingkungan Pengolahan Kopi 

Robusta BUMDes Tugu Sari, Desa 

Pajahan, Kecamatan Pupuan, 

Kabupaten Tabanan 

Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Kopi Robusta Olahan Badan Usaha Milik Desa 

Tugu Sari 'BUMDes', Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan Badan Usaha 

Milik Desa Tugu Sari 'Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)' merupakan pengolahan kopi 

aRobusta perusahaan yang dijalankan oleh desa. Didirikan untuk mendukung Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, melayani 

masyarakat setempat, meningkatkan pengelolaan kekayaan desa, serta memaksimalkan dan 

menopang potensi yang dimiliki desa, sebagai desa tempat berdirinya desa. Kopi robusta 

yang diproduksi, has. Kajian kali ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak keberadaan 

BUMDes Tugu Sari Desa Pajahan berdasarkan sistem pembangunan berkelanjutan. Tiga 

dampak yang dijajaki dalam kajian ini. Yaitu dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. 

Dampak sosial dan lingkungan terhadap keberadaan BUMDes diukur melalui persepsi 

masyarakat setempat, dan dampak ekonomi diukur berdasarkan skor yang diperoleh dengan 

menggunakan dampak ekonomi Keynesian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi 

masyarakat terhadap dampak sosial BUMDes baik. Dampak ekonominya adalah keberadaan 

BUMDes dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat lokal berdasarkan 

skor yang diperoleh melalui Keynesian multiplier effect yaitu 1,35. Persepsi masyarakat 

sekitar kurang baik terhadap lingkungan, karena suara bising mesin pengolah kopi 

mengganggu proses pembelajaran di SD Negeri 2 Pajahan. Oleh karena itu disarankan agar 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Impact 
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mesin pengolah kopi tersebut direlokasi agar tidak mengganggu proses pembelajaran di SD 

Negeri 2 Pajahan. 

13 

Efektivitas Penerapan Sistem 

Pencatatan Dan Pelaporan 

Keuangan Bumdes  Sistem 

Akuntansi Bumdes Berbasis Web 

Tata kelola BUMDes yang baik harus dimulai dari perencanaan yang baik hingga proses 

pelaksanaan dari kegiatan BUMDes setiap harinya. BUMDes Karya Tanjung masih 

memerlukan perbaikan tata kelola, meningkatkan daya saing dari jenis-jenis usah yang 

ditawarkandan sistem pengelolaan keuangan yang sudah berbasis web akuntansi BUMDES. 

Tujuan kegiatan profesor mengabdi ini adalah memebrikan bantuan teknologi tepat guna 

kepada pengurus BUMDes Tanjung Pasir dalam menyusun sistem pembayaran melalui 

sistem akuntansi berbasis web dalam pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Metode dalam kegiatan ini adalah melalui sosialisasi 

sistem akuntansi BUMDES berbasis web, pelatihan Akuntansi BUMDES berbasis web dalam 

pencatatan dan pelaporan keuangan BUMDES, penguatan tata kelola BUMDES serta 

monitoring dan evaluasi. Hasil dari program kemitraan kepada masyarakat ini terciptanya 

kemampuan mitra penerima bantuan (BUMDes Tanjung Pasir) dalam meningkatkan 

kemampuan dalam mengelola BUMDES dengan memilih dan mengembangkan jenis-jenis 

usaha yang ada berdasarkan potensi sumberdaya lokal. Selain itu, mitra mampu melakukan 

pencatatan dan pelaporan keuangan yang efektif dan mudah dipahami melalui pembelajaran 

sistem akuntansi BUMDES berbasis web. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Pelaporan 

Keuangan; Sistem Akuntansi; Teknologi Tepat 
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14 

Eksistensi Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) dalam Upaya 

Mewujudkan Negara Hukum 

Kesejahteraan 

Pemerintah Desa merupakan entitas administratif yang saat ini memiliki peran penting dalam 

menunjang Pembangunan Nasional. Pembangunan Sumber Daya Manusia dan 

pendayagunaan Sumber Daya Alam serta penguatan infrastruktur dimulai dari unit 

pemerintahan terkecil yaitu Desa. Pembangunan tidak lagi menggunakan sistem top down 

(pembangunan dari pusat ke daerah) tetapi menggunakan sistem bottom up (pembangunan 

yang dimulai dari daerah), hal ini membuktikan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat 

asli bangsa Indonesia kembali eksis. Sebagai Negara Sejahtera, dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945) dijelaskan bahwa Perekonomian 

Negara dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan bersama, oleh karena itu pembangunan pada setiap tingkat 

pemerintahan, termasuk Pemerintah Desa dengan memanfaatkan BUMDes untuk 

mensejahterakan masyarakat desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi 

kerakyatan. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Ekonomi 

Kerakyatan; Negara Hukum Kesejahteraan. 

15 

EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK 

DESA (BUMDes) SEBAGAI 

PENGGERAK EKONOMI DESA 

Tujuan yang ingin dicapai dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini melalui seminar 

adalah Memberikan Pemahaman bersama Kepada Masyarakat mengenai Pengelolaan 

BUMDes Sebagai Penggerak Ekonomi Desa sesuai dengan tujuan Pendirian BUMDes, 

Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan serta 

Perekonomian Desa Melalui BUMDes.. Memberikan Gambaran tentang Faktor-Faktor Apa 

Saja Yang Menjadi Penghambat dalam pengelolaan BUMDes. Wujud nyata dari kegiatan 

pengabdian ini sebagai luarannya adalah Pemerintah Desa dan Masyarakat Khususnya 

Generasi Generasi Muda Mengelola BUMDes Sesuai dengan Tujuan Pendirian BUMDes 

dilakukan secara transparan dan professional, dan hasil lain adalah menerbitkan kegiatan ini 

ke Jurnal Nasional Terakreditasi.. Harapan kami sebagai tim pengabdian pada masyarakat 

hal ini dapat dilakukan secara berkesinambungan sebagai wujud Pengembangan Desa Bagi 

Pemerintah Desa dan Bentuk Pengabdian Masyarakat Melalui Pendampingan Oleh Pemateri 

Seminar. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Ekonomi 
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16 

Evaluasi Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Di Desa Pagelaran, 

Kecamatan Ciomas, Kabupaten 

Bogor Periode 2015-2018. 

BUMDes adalah inovasi pembangunan desa yang bertujuan untuk menguatkan ekonomi 

masyarakat desa, namun keberhasilanya belum terlihat cukup baik di banyak desa. 

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pembentukan dan pelaksanaan 

BUMDes di Desa Pagelaran selama 3 tahun. Metode penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara kepada responden terpilih serta 

dokumen BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan BUMDes 

Harapan Jaya telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Meski diawal pembentukan struktur 

kepengurusan BUMDes tidak sesuai aturan, namun telah diperbaiki setelah satu tahun 

berjalan. Pada pelaksanaan BUMDes Harapan Jaya tahun 2015-2016 mengalami 

kebangkrutan yang disebabkan oleh tidak adanya komitmen pengurus. Kemudian pada 

tahun 2017 pelaksanaan BUMDes Harapan Jaya mencanangkan dibentuk 6 unit usaha dan 

hingga akhir 2018 yang dapat terealisasi hanya 4 unit usaha. Keempat unit usaha yang 

berjalan belum mampu memberdayakan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran 

di Desa Pagelaran, karena total penyerapan tenaga kerja dari unit-unit usaha tersebut hanya 

20 orang. Omzet BUMDes sudah bagus namun profit yang diperoleh sangat kecil sehingga 

belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 

Pelaksanaan; Pembentukan 

17 

Evaluasi dan Pengembangan 

Sistem BUMDes Wisata Kemiren 

Berbasis Web Studi Kasus 

www.kemiren.com 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi dan memberikan model sistem untuk 

pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Banyuwangi dengan studi kasus 

website Kemiren Pariwisata. Sistem yang ada saat ini masih belum optimal, dimana fungsi 

website hanya sebagai sistem pemasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan studi kasus. Data diperoleh dari wawancara, observasi, observasi website dan 

dokumentasi. Teknik analisis menggunakan triangulasi dengan melakukan reduksi data 

terlebih dahulu, kemudian menghasilkan koding, dan menginterpretasikan hasilnya dan 

terakhir mengambil kesimpulan. Hasil model sistem yang diusulkan dapat memperluas 

manfaat website tidak hanya sebagai alat pemasaran, tetapi dapat digunakan sebagai 

sarana hubungan pelanggan, hubungan wisata lainnya dan hasil evaluasi yang dapat 

meningkatkan pendapatan BUMDes. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Sistem; 
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18 

Factors Causing the Poor 

Manajement of Village-Owned 

Enterprises (BUMDes) in Garut 

Regency 

Pengelolaan BUMDes di Kabupaten Garut masih belum sesuai dengan amanat peraturan 

perundang-undangan sehingga pembentukannya dimaksudkan untuk menciptakan dan 

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan secara lebih baik melalui 

mobilisasi dan pengelolaan potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-

faktor penyebab rendahnya pengelolaan BUMDes di Kabupaten Garut. Dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif, survei dilakukan terhadap manajemen BUMDes yang 

termasuk dalam kategori semi aktif dan belum aktif. Sebanyak 161 responden dipilih dengan 

metode simple random sampling yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis faktor 

eksplorasi dengan 32 indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 32 indikator yang 

diuji, 8 faktor baru terbentuk sebagai faktor penyebab buruknya pengelolaan BUMDes di 

Kabupaten Garut. Faktor-faktor tersebut antara lain manajemen, sumber daya manusia, 

kondisi lingkungan, kepribadian, organisasi, kebijakan, profesionalisme dan komunikasi. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 

Exploratory Factor Analysis; Manajement; 

Masyarakat Desa 

19 

Fenomena Elite Capture Dalam 

Pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa (Bumdes) 

Kemandirian desa merupakan salah satu fokus utama untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat pedesaan. Implikasi dari agenda kemandirian desa salah satunya adalah 

dengan hadirnya BUMDes sebagai lembaga desa untuk menjalankan fungsi pemberdayaan 

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, kehadiran BUMDes dapat 

menimbulkan masalah baru: munculnya kehadiran elit mendominasi BUMDes. Salah satu 

fenomena yang bisa terjadi adalah Elite Capture. Elite capture merupakan pembajakan elit 

ruang pengelolaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Objek penelitian ini adalah 

BUMDes Argosari yang berlokasi di Desa Pulosari Kabupaten Pemalang. Penelitian ini 

difokuskan untuk menyelidiki fenomena elite capture dengan melihat strategi pemberdayaan 

elite power dengan menggunakan teori powercube John Gaventa dalam melakukan 

pembajakan pengelolaan BUMDes pada setiap tahapan pengelolaannya. Tahapan 

pengelolaan dibagi menjadi empat tahapan yaitu penetapan agenda, implementasi, 

pemantauan, dan evaluasi. Setiap tahapan dianalisa oleh aksi-aksi pembajakan elit sehingga 

nantinya didapatkan gambaran yang komprehensif tentang perilaku penangkapan yang 

dilakukan oleh elit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus Kepala Desa dan Kepala BPD merupakan dua aktor berpengaruh yang sangat 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Elite 

Capture; Tata Kelola; village government. 
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berpengaruh dalam pengelolaan BUMDes Argosari. Kedua aktor tersebut kerap 

diperebutkan dalam konteks pengelolaan BUMDes. Namun dalam proses menjalankan 

pengelolaan desa merupakan aktor yang sangat dominan yang sering membajak setiap 

tahapan pengelolaan BUMDes. Beberapa faktor yang membuat posisi desa cukup kuat di 

internal BUMDes adalah hubungan yang sangat kuat dengan pihak luar, baik swasta 

maupun supradesa pemerintah. Selain itu, kepala desa juga mampu membangun kepatuhan 

yang tinggi terhadap jajaran internal BUMDes sehingga internal BUMDes sangat bergantung 

pada sosok kepala desa. Sedangkan Ketua BPD, hanya optimal di ranah pengawasan saja. 

Peran dan kekuasaan yang dimiliki oleh Kepala BPD belum cukup untuk mengimbangi 

kewenangan kepala desa dalam pengelolaan BUMDes. Ketua BPD memperjuangkan dalam 

bentuk teguran baik lisan maupun tertulis kepada internal BUMDes dan Kades selaku 

penasehat BUMDes serta menjalin hubungan dengan kelompok yang juga kontra dengan 

pimpinan desa. 

20 

Footwear business of village owned 

enterprises (BUMDes) and its role in 

increasing rural economic activities 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan 

pedesaan oleh karena itu perlu dikaji kelayakannya sebagai usaha usaha yang 

menguntungkan dan berdampak berkelanjutan terhadap pembangunan desa. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kelayakan terhadap BUMDes dan perannya 

dalam pengembangan kegiatan ekonomi pedesaan. Metode penelitian ini menggunakan 

analisis kelayakan finansial pada BUMDes Harapan Jaya di Kabupaten Bogor, Indonesia. 

Data diperoleh melalui FGD dengan informan yang bekerja di BUMDes sebagai manajer 

operasional, pengawas, komisaris, serta aparat desa dan pengusaha UMKM. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa analisis kelayakan usaha dalam usaha pemasaran alas kaki oleh 

BUMDes sudah layak yang ditunjukkan dengan net present value sebesar 318 juta rupiah; 

rasio manfaat-biaya 1,026; tingkat pengembalian internal 35%; dan waktu pengembalian 

modal 2,56 tahun. Selanjutnya, BUMDes memberikan kontribusi keuntungan yang signifikan 

bagi desa. Keterlibatan BUMDes dalam pemasaran produk alas kaki menyebabkan 

pengusaha dan pekerja alas kaki memperoleh pendapatan yang lebih besar dari pada UMR. 

Kolaborasi antara BUMDes dan UMKM menghasilkan keuntungan bisnis sebesar 80 juta 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); MSME; 

Masyarakat Desa; financial feasibility; footwear 
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rupiah. Tata kelola BUMdes membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 

mekanisme organisasi agar lebih kompeten dan produktif mendukung target kinerja, 

mekanisme insentif, dan kepuasan kerja Klasifikasi JEL: L32, L60, R20 

21 

IDENTIFICATION OF BUSINESS 

ENTERPRISES BUMDES BASED 

ON SOCIAL AND ECONOMIC 

ASPECT (Case Study at BUMDes 

Ijen Lestari Tamansari Village 

District of Banyuwangi) 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan posisi penting bagi desa 

untuk memainkan perannya dalam pembangunan. Peran penting desa adalah kewenangan 

lokal yang dimiliki oleh desa dalam mengurus rumah tangganya. Ekonomi desa merupakan 

salah satu faktor penting dalam menilai keberhasilan pembangunan desa. Permasalahan 

ekonomi desa perlu diselesaikan dengan penanganan secara tuntas, mulai dari 

pembangunan sarana prasarana, hingga pengembangan potensi desa untuk dioptimalkan 

menjadi peluang peluang usaha yang mensejahterakan masyarakat desa. Badan Usaha 

Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes menjadi salah satu amanat penting yang 

tertuang dalam Undang-Undang Desa. Urgensi BUMDes ditegaskan dalam Permendesa 

nomor 4 tahun 2015. Konteks pendirian BUMDes diharapkan dapat menjadi motor 

penggerak perekonomian desa, artinya pendirian BUMDes tidak hanya berorientasi pada 

keuntungan lembaga, tetapi lebih pada hakikatnya. Pembentukan BUMDes harus dapat 

memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat desa Jenis penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek 

kelayakan usaha BUMDes ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa BUMDesIjen Lestari Desa Tamansari Kabupaten Banyuwangi 

memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat desa baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Sektor usaha utama BUMDes yang bergerak di bidang 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 

Banyuwangi; Economic Aspects; Social 

Aspects 
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pengelolaan pariwisata berdampak bagi warga sekitar wilayah Ijen, berupa tambahan 

pendapatan dari multiplayer efek pariwisata. Dampak langsung keterlibatan karyawan 

BUMDes dalam pengelolaan kegiatan dan keterlibatan masyarakat dalam bisnis BUMDes 

seperti produsen pangan lokal yang dikemas dengan BUMDes dan pengelola homestay 

berbasis masyarakat Kata Kunci: BUMDes, Aspek Sosial, Aspek Ekonomi, Banyuwangi 

22 

IDENTIFIKASI KELAYAKAN 

USAHA BUMDES PADA ASPEK 

SOSIAL DAN EKONOMI (Studi 

Kasus BUMDes Mekar Sari Mandiri 

Desa Mekar Sari Kabupaten 

Kepahiang) 

Perekonomian desa merupakan salah satu faktor penting dalam menilai keberhasilan 

pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 6 

mengatur bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian wilayahnya. Modal dimiliki oleh Desa melalui penyertaan 

langsung yang bersumber dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola kekayaan, 

pelayanan jasa dan usaha lainnya untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat Desa. Hal 

ini menegaskan bahwa pengelolaan BUMDes dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat 

Desa, mulai dari Desa, oleh Desa dan untuk Desa dalam upaya penguatan perekonomian 

desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. diharapkan tidak hanya 

berorientasi pada keuntungan lembaga tetapi juga mengutamakan manfaat bagi peningkatan 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Kajian ini bertujuan untuk melakukan 

penilaian kelayakan pelaksanaan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

di lapangan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, observasi dan studi pustaka 

dengan subjek penelitian adalah aparat desa, pengelola BUMDes dan masyarakat pengguna 

jasa BUMDes. Analisis penilaian pengukuran menggunakan indikator aspek studi kelayakan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes sudah sesuai dengan tujuan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Business 

Feasibility Study; Economic Aspects; Social 

Aspects 
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didirikannya BUMDes dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa, yaitu 

BUMDes Mekar Sari Mandiri di Desa Mekar Sari Kabupaten Kepahiang dari hasil penilaian 

kelayakan usaha khususnya pada aspek sosial dan ekonomi berdampak positif dan 

langsung. untuk pemerintah desa setempat dan khususnya masyarakat sekitar BUMDes 

23 

Implementasi Konsep Tanggung 

Jawab Sosial sebagai Upaya 

Meningkatkan Efektivitas 

Pengelolaan BUMDes 

Penelitian ini bertujuan untuk menginisiasi model kerangka tanggung jawab sosial BUMDes. 

Penelitian ini bertujuan untuk menginisiasi model kerangka tanggung jawab sosial BUMDes, 

dengan mempertimbangkan struktur kelembagaannya sebagai badan usaha strategis dan 

menjadi salah satu pilar utama pengembangan potensi ekonomi di perdesaan. 

Mempertimbangkan pemangku kepentingan dari BUMDes dan kerangka domain tanggung 

jawab sosial berdasarkan konsep Triple Bottom Line, maka potensi dampak keberadaan 

BUMDes diketahui dengan baik dan domain tanggung jawab sosial terhadap BUMDes 

ditawarkan dalam artikel ini. Praktik tanggung jawab sosial terhadap BUMDes belum menjadi 

bidang yang menarik atau bahkan mendesak untuk dikaji. Padahal, BUMDes merupakan 

motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang dominan - pencipta prinsip nilai dan sumber 

daya manajerial - dan bahwa BUMDes memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada 

pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan - mendorong perlunya mendorong 

keberlanjutan di antara para pemangku kepentingan dan meningkatkan keberlanjutan usaha 

itu. dikelola oleh BUMDes. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Social 

Responsibility; Triple Bottom Line 
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24 

Implementation of The Law 

Principles of Good Corporate 

Governance in Indonesian Village-

Owned Enterprise (BUMDes) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia, dalam 

rangka meningkatkan pemanfaatan seluruh potensi ekonomi, kelembagaan ekonomi, serta 

sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa, pemerintah desa dapat bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam 

praktiknya, pelaksanaan pengelolaan BUMDes di beberapa daerah belum sepenuhnya 

optimal, sehingga banyak ditemukan kasus korupsi. Oleh karena itu, diperlukan praktik tata 

kelola yang baik untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMDes guna meningkatkan taraf 

hidup desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach, 

conceptual approach, dan case approach. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini 

diarahkan untuk berkontribusi pada konsep penguatan hukum nasional terkait pengelolaan 

BUMDes. Semoga bisa memperkuat perekonomian desa dan mengurangi tingkat korupsi di 

Indonesia yang merugikan desa. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Desa; 

Tata Kelola 

25 

Implementation of village empower 

program in supporting form of 

institutions of village business 

institutions (BUMDes) (Study on 

Dayang Suri Village Bungaraya Sub 

District Siak Regency Riau 

Province) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program pemberdayaan 

desa dalam mendukung pembentukan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Penelitian dilakukan di Desa Dayang Suri Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak di UED-SP 

Karya Bersama. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder berupa dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan desa dalam mendukung 

pembentukan BUMDes dan data primer berupa observasi langsung ke lokasi penelitian dan 

wawancara dengan informan kunci. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian disebutkan bahwa dalam tahap persiapan, implementasi dan 

prinsip-prinsip pengelolaan program UED-SP Karya Bersama sudah relatif baik. Namun 

masih terdapat aspek yang kurang maksimal seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan 

oleh pemerintah desa, kurangnya transparansi atau kejelasan informasi oleh pengelola dana 

desa dan kurangnya fasilitator desa sebagai fasilitator dalam pengambilan keputusan. 

community empowerment; poverty; savings 

and loans; transparency 
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26 

Improving the Competitive 

Advantage of BUMDes Based on 

The Optimal Utilization of Local 

Assets Communities 

BUMDes merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam mengelola aset, jasa, dan 

usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes memberdayakan masyarakat 

pedesaan sebagai daerah otonom dalam meningkatkan upaya produktif untuk 

mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, pengukuran kinerja BUMDes 

perlu dilakukan melalui tingkat sumber daya daerah yang digunakan dan implikasi dari hasil 

yang dicapai. Diperlukan perumusan kebijakan pembangunan yang tepat agar BUMDes 

memiliki daya saing yang tinggi dan berperan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi 

masyarakat. Kajian ini dilakukan di BUMDes Jawa Timur karena Provinsi Jawa Timur 

merupakan provinsi ketiga dengan jumlah BUMDes terbesar di Indonesia, sehingga cukup 

representatif untuk mewakili keberadaan BUMDes di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan metode Structural Equation Modelling-Partial 

Least Square (SEM-PLS) dengan pendekatan Resource Based View (RBV) untuk mengukur 

pengaruh penggunaan sumber daya BUMDes terhadap daya saingnya. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa modal struktural berpengaruh positif terhadap modal manusia dan 

modal relasional. Modal manusia juga terbukti memiliki efek positif pada modal relasional. 

Indikator yang mempengaruhi keunggulan bersaing adalah sumber daya manusia. Pelatihan 

diperlukan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan pemasaran online 

dan reformasi organisasi, infrastruktur, dan sistem manajemen profesional perlu dilakukan. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 

Independent Village; SEM-PLS; welfare 

27 

Inovatif Saat Pandemi Covid Melalui 

Pelatihan Kewirausahaan Khas 

Perempuan Berbahan Sampah 

“Kolaborasi BUMDes dan Warga” 

Kondisi persampahan yang belum teratasi yang diikuti dengan program PSBB menjadi ide 

kreatif pengabdian masyarakat melalui kerjasama antara akademisi, BUMDes dan 

masyarakat desa serta bekerjasama dengan Asosiasi Bank Sampah. Pemilihan peserta 

perempuan dalam pelatihan kewirausahaan, karena perempuan dipandang lebih memahami 

sampah. Metode pelayanan dengan menggunakan sosialisasi dan praktik aplikasi dinilai 

paling efektif dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan berbasis pengetahuan khusus 

perempuan. Hasil pelayanan kondusif dalam situasi wabah Covid dengan tetap menerapkan 

jarak fisik. Antusiasme tinggi baik dari pihak BUMDes "Podho Joyo", Kecamatan Sidayu, 

Kabupaten Gresik maupun perempuan desa. Pelatihan konsep kewirausahaan juga 

diberikan oleh kalangan akademisi, sehingga melalui pengabdian dapat menjadi solusi 

Pelatihan; Pengusaha Wanita Desa; Sampah 
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inovatif bagi kesejahteraan desa saat terjadi pandemi. 

28 

Internal Control Capabilities with 

Menyama Braya Concept as An 

Effort To Saving Bad Loans in 

Bumdes 

Kredit macet tetap harus disimpan untuk mengurangi jumlah kerugian dan menjaga BUMDes 

tetap bertahan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kapabilitas pengendalian intern 

dengan kearifan lokal menyama braya sebagai upaya simpanan kredit macet. Populasi 

penelitian adalah seluruh BUMDes yang aktif di Kabupaten Buleleng. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling sehingga diperoleh 92 data 

observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

berbasis komponen sem, Partial Least Square (PLS). Berdasarkan hasil uji koefisien jalur 

pengaruh sistem pengendalian intern terhadap strategi simpanan kredit macet adalah 

signifikan yang ditunjukkan dengan nilai T statistik “1,96” yaitu 2,890 atau p-value signifikan 

<0,05. Moderasi Budaya antara hubungan sistem pengendalian internal dengan strategi 

penghematan kredit macet menunjukkan nilai T statik 2,637 lebih besar dari 1,96 dengan 

nilai p-value <0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal 

berpengaruh positif terhadap strategi penyimpanan kredit macet. Dan budaya menyama 

braya memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dan strategi penghematan 

kredit macet. BUMDes yang taat dalam sistem pengendalian internalnya, kemudian bertindak 

dengan konsep budaya menyama braya, ternyata menjadi kekuatan yang efektif dalam 

upaya penyelamatan kredit macet yang terjadi. 

Bad loans Saving; Internal Control System; 

Menyama Braya Culture 
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29 

Keberadaan Badan Usaha Milik 

Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan 

Ekonomi Desa Abiantuwung 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

pada Desa Abiantuwung dan bagaimana Perkembangan dan Peningkatan Perekonomian 

Desa AbianTuwung dengan keberadaan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES. Penelitian 

ini merupakan jenis penelitian kualitiatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara 

dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) BUMDES Desa Abiantuwung telah 

berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan 

kesejahteraan masyaraka, BUMDES Desa Abiantuwung yang berdampak terhadap tingkat 

masyarakat konsumtif ini, semakin berkurang, dan masyarakat produktif mulai meningkat; 2) 

Pengelolaan Desa Abiantuwung pada BUMDES sangat tertata dengan berpacu pada 

peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah; serta 3) BUMDES Desa Abiantuwung 

walaupun belum maksimal dalam menjalankan unit-unit usahanya. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Desa; 

Ekonomi Desa 

30 

KKN-PPM Penguatan Ekonomi 

Desa melalui BUMDES di Desa 

Poreang Kecamatan Tana Lili 

Kabupaten Luwu Utara Sulawesi 

Selatan 

Membangun kekuatan ekonomi desa hanya bisa dilakukan dengan menyejahterakan 

masyarakat melalui program pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan 

ekonominya. Tujuan pembangunan otonomi asli desa adalah mengembangkan prakarsa dari 

dalam (inward looking) dan menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru masyarakat. Pada 

hakikatnya masyarakat dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Usaha 

pemberdayaan masyarakat mensyaratkan keterlibatan masyarakat. Hal ini dimaksudkan 

supaya menjadi subyek proses perencanaan dan mampu berkembang secara mandiri serta 

keberlanjutan sebagai unit sosial maupun unit ekonomi yang otonom. Kelembagaan yang 

mengakar pada masyarakat Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili, belum mampu 

berkembang, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek sosial. Pemberdayaan 

dilakukan dengan participatory rural appraisal (PRA) bersinergi dengan melibatkan 

mahasiswa yang memprogramkan KKN-PPM. Hasil yang dicapai dari program 

pemberdayaan ini adalah meningkatnya kapasitas pengelolaan pembangunan khususnya 

penguatan ekonomi masyarakat melalui peran Bumdes dalam memberdayakan masyarakat 

di berbagai sektor usaha yang telah dibentuk serta dengan program sarasehan, seminar, dan 

pelatihan masyarakat Desa Poreang telah memiliki kemampuan mengantisipasi perubahan 

lingkungan makro. 1. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Desa; 

Ekonomi Desa; Masyarakat Desa; 

Pemberdayaan 
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31 

Kontribusi Dharma Pitaloka 

Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat (Studi Kasus Bumdes Di 

Desa Curah Cottok Kecamatan 

Kapongan) 

Pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan 

menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan 

ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian 

perekonomian desa. BUMDes di Desa Curah Cotok yang disirikan dengan tujuan sebagai 

penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes yang bergerak di bidang wisata 

perkebunan dan rent car sebagai penguatan ekonomi Desa Curah Cotok. Tipe penelitian ini 

menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena sosial tertentu, 

yang bermaksud mendeskripsikan secara terperinci tentang fakta-fakta dan data yang ada. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu 

penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam 

keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting), dengan tidak dirubah 

dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Badan Usaha Milik Desa  Dharma Pitaloka sudah 

maksimal dalam menjalankan unit-unit usahanya. Hal tersebut disebabkan karena sumber 

daya manusia yang sudah mengerti dalam mengolah unit-unit tersebut. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 

Kesejahteraan; Kontribusi; Masyarakat Desa 

32 

Koperasi Versus Bumdes Dalam 

Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat Desa 

Efektivitas koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa mengalami 

banyak tantangan, bahkan sampai titik nadir. Pemerintah nampaknya berputus asa dalam 

mengembangkan koperasi. Dalam kondisi yang labil ini Pemerintah membentuk korporasi 

publik sebagai alternatif lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa., yaitu 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan BUMDes ini Pemerintah membuktikan 

kehadirannya dalam masalah-masalah kesejahteraan yang dihadapi masyarakat desa. 

Dalam awal sepak terjang BUMDes sejak tahun 2009 memberikan harapan besar bagi 

warga desa karena Pemerintah mencairkan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Salah 

satu penggunaan dana desa ini adalah untuk permodalan BUMDes. Dalam perjalanannya, 

timbul masalah yang pelik yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa ini, yaitu masalah 

pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Artikel ini akan membahas tentang 

kompetisi dan reaktualisasi korporasi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, 

Unassigned 
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yaitu apakah Pemerintah kembali ke koperasi atau melanjutkan BUMDes atau melakukan 

sinergi antara koperasi dengan BUMDes.  

33 

Laporan Keuangan Berdasarkan 

SAK ETAP pada BUMDes 

“Kineauan” Desa Wawona 

Kabupaten Minahasa Selatan 

BUMDes Kineauan didirikan tahun 2017 dan memulai operasionalnya tahun 2018. Dalam 

pelaporannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders, belum memiliki 

laporan keuangan yang komprehensif. Laporan yang dibuat berupa laporan kas harian, yang 

menggambarkan kas masuk dan kas keluar. Permasalahannya yaitu bagaimana model 

laporan keuangan entitas ? Tujuan penelitian yaitu untuk mendesain laporan keuangan 

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-

ETAP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan 

untuk memahami fenomena sosial dari partisipan yang diajak wawancara, di observasi, dan 

diminta memberikan data untuk penelitian. Sumber data diperoleh melalui orang, kejadian 

dan dokumen. Beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan, yaitu wawancara, 

observasi, dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan dengan tiga alur kegiatan, yakni 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tahun buku 2018 

menunjukkan pertanggungjawaban pengelola BUMDes kepada stakeholders, belum 

menunjukkan laporan keuangan yang komprehensif. Laporan yang dibuat hanya berupa 

laporan kas harian, menggambarkan kas masuk dan kas keluar. Hal ini tidak 

menggambarkan posisi keuangan akhir periode dan tidak memberikan informasi tentang 

keuntungan atau kerugian entitas pada periode tententu. Kesimpulan dalam penelitian ini 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); PSAK 

ETAP; laporan keuangan 
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yaitu laporan keuangan BUMDes Kineauan belum disajikan sesuai dengan standar, dengan 

demikian para pengguna informasi tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa keuntungan 

atau kerugian dari entitas dan berapa banyak aset yang dimilikinya. Apabila laporan 

keuangan BUMDes disajikan sesuai dengan SAK ETAP, maka laporan yang dibuat berupa 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan. 

34 

Law Strength of Notary Deed in 

Legality Strengthening Of the 

BUMDes in Perspective of 

Permendesa No.4 Of 2015 (Studies 

on Village-Owned Enterprises of 

Semarang) 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Bertujuan dan menganalisis kekuatan hukum Akta dalam 

memperkuat legalitas pendirian Badan Usaha Milik Desa dilihat dari perspektif 

PERMENDESA Nomor 4 Tahun 2015 (Kajian pada Badan Usaha Milik Desa Semarang 2) 

Bertujuan dan menganalisis kelemahan dan solusi Akta dalam persiapan pendirian Badan 

Usaha Milik Desa di Semarang Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan 

mengkonseptualisasikan hukum sebagai suatu sosial. lembaga yang nyata dan fungsional 

dalam sistem kehidupan nyata. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif analitik, penelitian deskriptif analitik berusaha untuk mendeskripsikan 

masalah hukum, sistem hukum dan mengkaji atau menganalisisnya sesuai dengan 

kebutuhan penelitian yang bersangkutan.Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa: 

1) BUMDes dibentuk dengan Peraturan Desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawatan Desa secara musyawarah bersama. Selain legitimasi pembentukan 

Peraturan Desa sebagai BUMDes, kenyataannya di lapangan terdapat beberapa BUMDes di 

Semarang yang telah mencantumkan Akta Penguatan legalitas pendirian tersebut. Akta 

sebagai penguat legalitas pendirian BUMDes mempunyai kekuatan hukum mengikat yang 

dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dimasa yang akan datang, 2) 

kelemahan dalam pembentukan Akta penyusunan penelitian berbasis BUMDes adalah: 1. 

Owned Village; Severability 
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Setiap BUMDes akan mempunyai format AD / ART yang berbeda dan tentu tidak sama 

dengan format standar seorang Notaris. 2. Sedikit referensi tentang pembuatan Akta 

Pendirian BUMDes. Karena dalam PERMENDESA Nomor 4 Tahun 2015 hanya ditegaskan 

bahwa setiap desa dapat membentuk BUMDes berdasarkan Peraturan Desa. Pencatatan 

pendirian BUMDes dalam Akta tersebut merupakan inisiatif dari pengurus BUMDes itu 

sendiri. Solusi dari kelemahan tersebut adalah pengetahuan dan pengalaman terkait akta 

notaris BUMDes. Terkait dengan solusi yang telah disebutkan selain pentingnya ilmu dan 

pengalaman Notaris dalam membuat akta, namun juga Notaris perlu memberikan klarifikasi 

hukum, akta tersebut dibuat sejak pelaksanaan tugas jabatan Notaris. "Esteroic" yang artinya 

membutuhkan pendidikan khusus dan kapasitas yang memadai untuk menjalankannya, 

karena dalam hal tugas dibutuhkan ketelitian, ketelitian dan ketelitian. Selain itu, Notaris 

sebagai pejabat publik harus peka, tanggap, memiliki ketajaman berpikir dan mampu 

memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang 

muncul sehingga akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang 

tepat. Desa Milik; Perbuatan; Keterpisahan. 

35 

LENDING RELATIONSHIP DAN 

DAMPAKNYA TERHADAP AKSES 

KREDIT BAGI USAHA KECIL DAN 

MIKRO: (STUDI PADA USAHA 

SIMPAN PINJAM OLEH BADAN 

USAHA MILIK DESA/BUMDES DI 

PULAU LOMBOK) 

Sektor informal di negara berkembang seperti Indonesia mampu berkembang pesat dan 

mampu menyerap tenaga kerja. Namun demikian, kemampuan mengakses kredit 

merupakan salah satu kendala utama bagi perkembangan dan pertumbuhan Usaha Kecil 

dan Mikro (UKM). Kredit mikro ditandai dengan adanya asimetri informasi, untuk itu 

diperlukan pendekatan yang berbeda dalam penyaluran pembiayaan bagi UKM, salah 

satunya adalah dengan menerapkan pendekatan lending relationship. Penelitian dilakukan di 

12 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BUMDes di Lombok. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel lending relationship berpengaruh positif terhadap persetujuan kredit dan 

jangka waktu persetujuan kredit yang diajukan oleh nasabah. Artinya, jangka waktu 

persetujuan dan persetujuan pinjaman meningkat seiring dengan meningkatnya intensitas 

hubungan antara LKM BUMDes dengan nasabah mikro. Tingkat bunga dan penerapan 

agunan tidak berpengaruh positif pada hubungan pinjaman. Implikasi dari hasil tersebut 

adalah untuk menggambarkan intensitas interaksi antara debitur dan pemberi pinjaman 
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dapat memberikan akses kredit bagi nasabah mikro. Implikasi lain menunjukkan bahwa 

strategi penyaluran kredit mikro harus dilakukan dengan membangun hubungan yang 

berkesinambungan dengan nasabah untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi dalam 

penyaluran kredit mikro Kata Kunci: Informasi asimetris, intensitas hubungan, suku bunga, 

agunan, kredit mikro, LKM BUMDes 

36 
MANAJEMEN PENGELOLAAN 

BUMDes MANDIRI SEJAHTERA 

Program pengabdian ini dilaksanakan pada BUMDes Mandiri Sejahtera Desa Pancur Kec. 

Mayong Kabupaten Jepara. Kegiatan ini berlangsung selama 6 Bulan tahun 2019. Usaha 

mitra di bidang simpan pinjam dan dagang. Kondisi mitra selama ini mengalami kredit 

macet,serta legalitas hukum yang kurang lengkap, dengan kondisi seperti itu mitra menjadi 

tidak semangat lagi untuk meneruskan usahanya di BUMDes. Berdasarkan kesepakatan 

dengan mitra, tim pelaksana akan memberikan solusi berupa workshop manajemen kredit 

macet, serta memberikan legalitas dan motivasi. Hasil dari kegiatan ini mitra menjadi paham 

dalam menagani kredit macet serta urus perijinan yang belum di miliki oleh BUMDes seperti 

ijin sertifikat halal dan BPOM.  

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 

Manajemen Kredit; Motivasi 
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37 
Memberdayakan Desa Melalui 

Pariwisata Berbasis BUMDES 

Dalam mengatasi permasalahan ekonomi, banyak masyarakat pedesaan di Kabupaten 

Gunung Kidul yang beralih mengembangkan desa wisata berbasis aset alam. Pengelolaan 

pariwisata desa sebagian besar dilakukan melalui BUMDes. Permasalahan pengembangan 

desa wisata adalah permasalahan promosi pariwisata, dimana proses promosi wisata desa 

cenderung dilakukan secara terpisah terutama melalui promosi online. Hal tersebut 

berdampak pada wisatawan yang tidak mudah menemukan peta desa tujuan wisata di 

Kabupaten Gunung Kidul. Kajian ini menggunakan kombinasi pendekatan berbasis aset dan 

sistem informasi terintegrasi sebagai upaya memberikan jalan keluar untuk mempromosikan 

eksotisme aset alam seperti pantai, bukit, gua, kuliner, dan aset lainnya agar lebih 

dieksplorasi dan lebih gencar dipromosikan di kalangan. turis. Alhasil, promosi pariwisata 

yang semula dilakukan secara terpisah kini sudah terintegrasi, sehingga tercipta semangat 

baru bagi wisatawan untuk mengunjungi lokasi wisata tersebut. Sistem informasi yang 

terintegrasi memudahkan wisatawan untuk melihat peta dan pesona indah sebuah desa 

wisata di Gunung Kidul Yogyakarta. 

Asset Based Approach (ABA); BUMDes-based 

Tourism; Integrated Information System 

38 

Mengembangkan Kualitas Usaha 

Milik Desa (Q-BUMDes) untuk 

Melestarikan Ketahanan Ekonomi 

Masyarakat dan Kesejahteraan 

Adaptif: Perancangan Sistem 

Kewirausahaan Desa dengan 

Menggunakan Model Tetrapreneur 

Salah satu bentuk pemberdayaan dari pemerintah berupa Otonomi yaitu desa dapat 

mengelola sumber daya secara mandiri salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes). Penelitia ini dilakukan di Desa Bleberan, Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan Tetrapreneur yang terdiri terbagi menjadi pemetaan kondisi 

kewirausahaan desa (Chainpreneur); identifikasi kebutuhan wirausahawan desa dalam 

menjalankan dan mengembangkan usaha mereka (Marketpreneur); pelaksanaan Model 

Tetrapreneur untuk merancang Q-BUMDes (Qualitypreneur); penentuan pemangku 

kepentingan yang bertanggung jawab dalam pembangunan Q-BUMDes (Brandpreneur). 

Selain menggunakan model Tetrapreneur,penelitian ini uga menggunakn teori resource 

based view sebagai dasar pemilihan unit usaha desa yang haruslah memiliki ciri khas dan 

keunggulan kompetitif supaya dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa 

rekomendasi yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan setempat dan pemerintah 

daerah baik pada tingkat Rantai (Chainpreneur), Kualitas (Qualitypreneur), Pasar 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 

Kewirausahaan; Masyarakat Desa; 

Tetrapreneur 
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(Marketpreneur) maupun Merek (Brandpreneur). Oleh karena itu direkomendasikan untuk 

melakukan pembangunan sistem Q-BUMDes pengembangan wirausaha Bleberan. Sistem 

Q-BUMDes tersebut membentuk suatu sistem basis data terpadu untuk melakukan 

pengendalian wirausaha desa yang meliputi penjaringan dan pengembangan potensi 

wirausaha desa dan pementaan fasilitator mentor, coach, dan dana bantuan berdasarkan 

data sistem yang di-update secara periodik. Penerapan model Tetrapreneur di Desa 

Bleberan ini diharapkan dapat menjadi panutan bagi Desa lainnya khususnya di Daerah 

Istimewa Yoyakarta sebagai suatu model keberlanjutan dalam pengentasan kemiskinan 

tanpa meninggalkan kearifan lokal. 

39 

Menilai Dampak BUMDES Bersama 

Danar terhadap Masyarakat di 

Kecamatan Leles Kabupaten Garut 

Setelah UU Desa diterbitkan pada tahun 2014, pembentukan penegakan BUMDes di 

masing-masing desa menjadi salah satu solusi strategis bagi kesejahteraan masyarakat 

desa. Masalah kemiskinan dan ketertinggalan desa merupakan prioritas yang perlu ditangani 

oleh pemerintah. Namun tidak semua masalah dapat diselesaikan dalam satu desa, namun 

diperlukan kerjasama desa untuk membuat kelembagaan agar perannya lebih masif, efektif, 

dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. BUMDES Danar Garut 

merupakan bentuk kerjasama antar desa agar penyelesaian suatu masalah dapat dilakukan 

di tingkat pemerintahan desa. Sejak tahun 2014 BUMDes telah banyak melakukan kegiatan 

usaha. Makalah ini bertujuan untuk menilai seberapa besar kontribusi BUMDes Danar 

terhadap kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. Penelitian ini dilakukan melalui 

wawancara mendalam semi terstruktur dengan para pemangku kepentingan utama baik dari 

pemerintah desa, direktur BUMDes Bersama dan masyarakat sebagai penerima BUMDes 

dengan memilih purposive sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa BUMDes Danar 

telah memberikan kontribusi yang positif bagi pemerintah desa, sosial ekonomi masyarakat 

desa dan kemampuan serta keahlian masyarakat di Kecamatan Leles baik secara langsung 

berdampak pada pengurangan pengangguran, peningkatan kesejahteraan aparatur desa. 

dan secara tidak langsung untuk Desa atau lingkup Kecamatan Leles Kata Kunci: Bersama-

BUMDes, Sosial Ekonomi, Masyarakat Desa Abstrak. Setelah terbitnya Undang-Undang 

BUMDes Bersama; Masyarakat Desa; Sosial-

ekonomi 
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Desa tahun 2014, terbentuknya BUMDes di setiap desa menjadi salah satu solusi strategis 

dalam menyejahterakan masyarakat desa. Isu kemiskinan dan ketertinggalan desa menjadi 

prioritas yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Namun tidak semua masalah dapat 

membangun satu desa, tetapi perlu kolaborasi antar lembaga desa sehingga perannya lebih 

masif, efektif dan efisien dalam mendorong bertumbuhnya ekonomi desa. BUMDES Danar 

Garut merupakan perwujudan kerjasama antar desa agar penyelesaiaan suatu masalah bisa 

dilakukan pada tingkat pemerintahan desa. sejak 2014 BUMDes ini berdiri sudah banyak 

kegiatan usaha yang dilakukan. Paper ini bertujuan menilai tingkat kontribusi BUMDes Danar 

terhadap kegiatan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara 

mendalam semi terstruktur kepada pemangku kepentingan baik dari kalangan pemerintah 

desa, direktur BUMDes Bersama maupun dari masyarakat sebagai penerima manfaat dari 

adanya BUMDes dengan pemilihan purposive sampling. Dari hasil analisis menunjukkan 

bahwa BUMDes Danar telah memberikan kontribusi positif bagi pemerintah desa, sosial-

ekonomi masyarakat desa dan kemampuan serta keahlian masyarakat yang ada di 

Kecamatan Leles baik dampak secara langsung yaitu berkurangnya pengangguran, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa maupun secara tidak langsung bagi Desa-

Desa atau lingkup Kecamatan Leles 

40 

Merintis Pengelolaan Keuangan 

BUMDes menggunakan Telepon 

Pintar 

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menumbuhkan kesadaran akan 

pentingnya akuntansi bagi dan membekali keterampilan dalam pengelolaan keuangan atau 

akuntansi dengan aplikasi “Akuntansi UKM” berbasis Android kepada para pengelola Badan 

Usaha Milik Kampung (BUMK) Hendro Mulyo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung 

Tengah. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi 

tiga tahap. Tahap pertama adalah perencanaan, melalui wawancara untuk mengidentifikasi 

masalah yang timbul dalam pengelolaan BUMK dan kemudian membuat rencana aksi. 

Tahap kedua yaitu persiapan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan observasi 

serta menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan tahap selanjutnya. Tahap ketiga berupa 

pendampingan secara langsung kepada pengelola Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah 

peningkatan pemahaman pentingnya pengelolaan administrasi keuangan usaha dan 

Akuntansi; BUMK; Desa; Pengabdian 
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akuntansi dengan menggunakan aplikasi “Akuntansi UKM”. Kendala yang dihadapi adalah 

sarana yang digunakan oleh objek pengabdian belum mendukung penggunaan aplikasi ini 

41 

Model Pertanggungjawaban 

BUMDes Puji Berkah pada Unit 

Simpan Pinjam 

Makalah ini memaparkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) pada Badan 

Usaha Milik Desa di Jepara yang menghadapi permasalahan akuntabilitas. Tujuan program 

pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengimplementasikan model akuntabilitas 

BUMDes dan pengelolaan bisnis BUMDes. Tahap pelaksanaan program meliputi 

pengembangan sistematis laporan pertanggungjawaban BUMDes, penerapan dan proses 

penyusunan laporan pertanggungjawaban BUMDes, pengembangan Sistem Informasi 

Keuangan Sederhana, serta pendampingan dan penerapan sistem informasi keuangan 

sederhana. Hasil keluaran program pengabdian kepada masyarakat ini dihasilkan dalam 

bentuk pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban BUMDes Puji Berkah Sinanggul 

dan aplikasi keuangan simpan pinjam sederhana. Berdasarkan hasil pembahasan dapat 

dirumuskan bahwa penerapan model akuntabilitas BUMDes Puji Berkah dapat meningkatkan 

kualitas kinerja pengelola BUMDes eksisting yang menjadi objek pelayanan. BUMDes sesuai 

dengan formatnya dan memenuhi ketepatan waktu pelaporan. © 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Financial 

manajement; Integrated Information System; 

akuntabilitas 
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42 
Payung Hukum Pembentukan 

BUMDes 

Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan payung hukum pembentukan badan usaha 

milik desa (BUMDes). Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

pemerintahan desa, disimpulkan bahwa pembentukan BUMDes sebagai lembaga 

perekonomian desa memiliki landasan hukum yang kuat. Peraturan yang mendasari 

pembentukan BUMDes terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan 

menteri. Jika diperlukan untuk mengatur lebih lanjut, pemerintah daerah dapat membentuk 

peraturan daerah tentang BUMDes. Demikian pula ditingkat desa, dapat dibuat peraturan 

desa tentang BUMDes sesuai dengan keadaan dan kekhasan desa masing-masing. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Payung 

Hukum 

43 

Pelatihan Inventarisasi Aset Desa 

Dan Pengembangan BUMDes 

Untuk Penguatan Ekonomi Desa Di 

Desa Saba Kecamatan Blahbatu 

Kabupaten Gianyar 

Kegiatan pelatihan inventarisasi aset desa dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDesa) bertujuan untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada aparatur Desa 

Saba dan keterampilan keilmuan untuk dapat menginventarisasi potensi aset yang dimiliki 

desa dalam rangka pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). ). Kegiatan 

tersebut dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan pendekatan workshop, diskusi dan 

video tutorial tentang inventarisasi aset beserta analisis solusi yang komprehensif terhadap 

masalah pengembangan BUMDesa. Hasil dari kegiatan layanan ini meliputi. Pertama, 

perangkat Desa Saba memperoleh pemahaman tentang aset dan potensi desa yang dapat 

dikembangkan menjadi perekonomian desa. Kedua, perangkat desa sangat antusias dan 

bersemangat untuk mendirikan BUMDesa. Ketiga, metode tutorial sipedas membantu 

memberikan kemudahan sekaligus ketrampilan dalam melakukan inventarisasi aset. Ketiga, 

membantu penyelesaian masalah aset di Desa Saba yang sebelumnya konflik antar 

masyarakat menjadi jelas Kata Kunci: Aset Desa, BUMDesa, Ekonomi Desa, Diklat, Saba 

Aset Desa; Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes); Desa; Ekonomi Desa; Pelatihan 
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Pemberdayaan Perangkat Desa 

Dalam Penyampaian Informasi 

Publik Untuk Mencegah Korupsi 

Dalam Pelaksanaan Program 

Bumdes Di Desa Gendro – 

Kabupaten Pasuruan 

Perangkat desa sebagai pemerintahan kecil di tingkat desa, sepatutnya paham tentang 

kewajiban mereka, utamanya terkait keterbukaan arus informasi dari perangkat desa ke 

masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Hal ini nyatanya banyak ditemukan oleh tim di 

lapangan, salah satunya adalah di Desa Gendro Kabupaten Pasuruan. Data menunjukkan 

bahwa perangkat desa menganggap bahwa peran mereka sebagai perangkat desa telah 

berjalan sesuai dengan yang ditugaskan kepada mereka. Mereka mengakui bahwa terdapat 

tupoksi ganda yang mereka lakukan, namun itu semua dilakukan untuk membantu rekan 

mereka yang mengalami kesulitan. Di sisi lain, perangkat desa juga merasa bahwa ada 

kelompok di masyarakat yang tidak percaya dengan kinerja perangkat desa namun tidak 

disampaikan secara langsung kepada perangkat desa. Hubungan antara perangkat desa 

dengan organisasi lain di dalam desa seperti PKK, BPD, Karang Taruna juga ikut merasakan 

bahwa perangkat desa menutup pintu untuk melakukan komunikasi, baik dengan masyarakat 

maupun dengan organisasi lain di dalam desa. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian 

masyarakat ini banyak difokuskan pada pemberian pemahaman kepada perangkat desa 

Gendro dalam meningkatkan pemahaman mereka atas pengelolaan keterbukaan informasi 

publik dan pengelolaan dana desa 

Informasi Publik; Pencegahan Korupsi; 

Perangkat Desa 

45 

Pemetaan Potensi Desa dalam 

Rangka Mewujudkan Bumdes Di 

Kecamatan Moyudan 

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan amanat Undang-undang. Ini juga 

merupakan salah satu program kerja unggulan dalam Kinerja Prioritas periode 2015-2019. 

Padahal target 5.000 BUMDes Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

sudah terlampaui dengan pembentukan hampir 35.000 BUMDes di seluruh Indonesia. 

Namun, ada beberapa desa yang masih terlihat ragu-ragu dan kurang termotivasi untuk 

mendirikan BUMDes. Kecamatan Moyudan terdiri dari empat desa dan baru satu desa yang 

sudah merintis berdirinya BUMDes. Program pengabdian masyarakat (PPM) ini bertujuan 

untuk memotivasi inisiasi berdirinya BUMDes di Kecamatan Moyudan. Kegiatan PKM 

dilakukan melalui survei awal, pelatihan, dan konsultasi pemetaan potensi desa. Hasil dari 

kegiatan ini adalah dokumen pemetaan potensi desa dan pemilihan rencana usaha BUMDes 
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Pemilihan Unit Usaha Bumdes 

Harapan Jaya Sesuai Dengan 

Potensi Lokal Di Desa Pagelaran 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi lokal di Desa Pagelaran serta menentukan 

unit usaha BUMDes berbasia potensi lokal. Metode penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi potensi lokal desa. Data untuk 

mengidentifikasi potensi lokal diperoleh dari hasil wawancara, obeservasi, kajian literatur. 

Sedangkan untuk memilih unit usaha baru digunakan metode Promethee dengan data yang 

diperoleh dari hasil FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi lokal Desa Pagelaran 

adalah usaha di bidang alas kaki. Terdapat 89 UMKM alas kaki yang rata-rata memiliki lama 

usaha lebih dari 10 tahun. Usaha alas kaki di Desa Pagelaran belum berkembang pesat 

karena adanya beberapa kendala yaitu tenaga kerja, persaigan usaha, dan permodalan 

usaha. Permodalan UMKM alas kaki masih sangat bergantung pada pemilik modal yaitu 

tengkulak dan toko grosir. Untuk mengembangakan potensi lokal tersebut maka dibutuhkan 

peran Pemerintah Desa dan BUMDes. BUMDes harus dapat menggantikan peran tengkulak 

dengan membentu unit usaha baru yaitu pemasaran produk UMKM. BUMDes perlu 

membangun kemitraan dengan perusahaan fashion besar sebagai pasar. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); UMKM 

alas kaki; Unit Usaha 
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Pendampingan Bagi BUMDes 

Pagersari, Mungkid Guna 

Mewujudkan Tata Kelola dan 

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan 

Kegiatan Program Kemitraan Universitas ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola 

keuangan dan akuntabilitas pelaporan  keuangan  BUMDes.  Tata  kelola  keuangan tersebut 

berupa manajemen pelaporan dan pencatatan laporan keuangan. Kegiatan ini penting 

karena tata kelola keuangan adalah salah satu prasyarat untuk mewujudkan tata kelola 

organisasi khususnya BUMDes yang baik pada level unit usaha. Mitra pengabdian ini adalah 

BUMDes desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Pada kegiatan ini tim 

pengabdi akan mengoptimalkan fungsi kegunaan software MS.Excel untuk membuat sistem 

tata kelola pencatatan aktivitas, laporan, dan analisa keuangan ditambah dengan aplikasi 

Kuitansi Software Keuangan. Luaran utama berupa terimplementasikannya tata kelola 

keuangan menggunakan MS. Excel dan software aplikasi. Metode yang digunakan untuk 

mencapai luaran tersebut berupa penyuluhan, pelatihan, praktik dan pendampingan secara 

terstruktur. Harapannya, sistem yang telah terbentuk dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan 

tata kelola dan akuntabilitas keuangan BUMDes yang lebih baik. Sistem tersebut dapat 

menjadi rujukan untuk pengambilan keputusan-keputusan keuangan di masa depan dan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Laporan 
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sebagai alat kontrol yang efektif. Harapan jangka panjang apabila BUMDes Pagersari ini 

dapat mewujudkan tata  kelola keuangan yang lebih baik, maka unit usaha ini dapat secara 

optimal dalam menghasilkan keuntungan. Hal ini secara tidak langsung akan menggerakkan 

kegiatan perekonomian di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang 

dalam upaya pemberdayaan potensi, masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Metoda 

yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu melalui penyuluhan, pelatihan, 

pendampingan dan praktik. 

48 

Pendampingan Bumdes Bima Sakti 

Welahan Jepara melalui Inovasi 

Produk Berbasis Limbah 

Mitra program ini adalah Badan Usaha Desa (Bumdes) di Karangayar Welahan Jepara yang 

bernama Bumdes Bima Sakti. Isu utamanya adalah: 1) kurangnya kesadaran dan 

pengetahuan mitra dalam pengelolaan sampah; dan 2) kurangnya kreativitas mitra dalam 

inovasi produk berbasis sampah. Tujuan dari program pengabdian masyarakat ini adalah 

untuk meningkatkan kesadaran, edukasi, dan juga kreativitas mitra kerja dalam pengelolaan 

sampah dan inovasi produk. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, pelatihan, dan 

evaluasi. Hasil dari program ini adalah: 1) pembuatan produk berbasis sampah; 2) Hasil 

angket evaluasi mitra tentang program sangat baik dengan persentase rata-rata 90%. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Inovasi 

produk; pengelolaan sampah 
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Pendampingan Pembentukan 

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) 

Desa Kendalasem Wedung Demak 

Mitra perikatan ini adalah Pemerintah Desa Kendalasem, Wedung, Demak. Masalah utama 

mitra adalah belum seimbangnya potensi yang dimiliki oleh kurangnya sumber daya manusia 

dan ketidaktahuan tentang lembaga usaha desa (Bumdes). Oleh karena itu tim perikatan 

membuat program yaitu Pembentukan Bumdes Desa Kendalasem. Metode yang digunakan 

adalah pendidikan, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Hasil dari pengabdian tersebut 

adalah: a) terbentuknya Bumdes yang resmi bernama Kendalasem Jaya; b) Potensi desa 

telah dipetakan; c) telah dibentuk tim manajemen dan unit bisnis Bumdes; dan d) telah 

dibuatnya perdes terkait Bumdes. Program pelibatan masyarakat ini berdampak signifikan 

dalam pembentukan Bumdes sebagai langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Potensi 
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Pendampingan Pencatatan 

Transaksi Dan Penyusunan Laporan 

KeuanganBadan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) Putra Subagyo Desa 

Miagan - Jombang 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Putra Subagyo yang terletak di desa Miagan, kecamatan 

Mojoagung, Jombang, termasuk dalam kategori jenis usaha jasa karena kegiatan yang 

dilakukan adalah persewaan terop dan sound system untuk keperluan pesta. Dalam 

perkembangannya, pengelolaan keuangan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Putra 

Subagyo sudah cukup baik. Namun, para pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

masih kesulitan untuk mencatat transaksi hingga menyusun laporan keuangan dengan benar 

yang sesuai dengan standar akuntansi untuk perusahaan jasa untuk jenis usaha jasa. 

Karena itu, tim pendamping memberikan pelatihan dan pendampingan pencatatan transaksi 

hingga penyusunan laporan keuangan hingga akhir tahun 2017. Dari hasil kegiatan tersebut, 

mitra (pengurus Badan Usaha Milik Desa) telah memahami dan mampu melanjutkan untuk 

tahun buku 2018. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Laporan 

Keuangan; Pencatatan Transaksi 
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Pendampingan Pengelolaan Dan 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Pada Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) Ladongi, Kecamatan 

Malangke, Kabupaten Luwu Utara 

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk mendampingi pengelola Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) di desa Ladongi, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara untuk 

meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan sebagai mitra dalam 

kegiatan kuliah kerja nyata pengabdian masyarakat (KKN-PM) yang bergerak di bidang 

usaha perdagangan berupa penjual sarana perkebunan seperti pupuk, pestisida, dan lain-

lain. Kesulitan yang dialami mitra adalah pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan 

serta pencatatan transaksinya belum rapi. Melalui serangkaian kegiatan pendampingan yang 

dilakukan bersama mitra, diperoleh kemajuan sehingga mitra binaan bisa melakukan 

pencatatan transaksi secara rapi dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar 

akuntansi 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 

Pengelolaan Laporan Keuangan 
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Pendampingan Penyusunan 

Laporan Keuangan Pada Badan 

Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari 

Desa Bandung Kecamatan Diwek 

Jombang 

Salah satu kewajiban dosen sebagaimana yang diamanatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, tim penulis melakukan bentuk 

pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan penyusunan laporan 

keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lestari sebagai mitra binaan yang 

bergerak di bidang usaha jasa berupa pengelolaan pasar desa Bandung. Kesulitan yang 

dialami mitra adalah penyusunan laporan keuangan serta pencatatan transaksinya belum 

rapi. Melalui serangkaian kegiatan pendampingan yang dilakukan bersama mitra, diperoleh 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Laporan 
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kemajuan sehingga mitra binaan bisa melakukan pencatatan transaksi secara rapi dan 

penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi. 

53 

Pendampingan Sistem Pelaporan 

Keuangan Pada Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Karya Manunggal 

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk mengoptimalkan tata kelola keuangan BUMDes 

yang bergerak pada bidang jasa simpan pinjam. Target kegiatan pengabdian ini adalah 

menciptakan tata kelola keuangan tersebut berupa pencatatan laporan keuangan beserta 

alat analisanya. Hal ini menjadi sangat urgen karena tata kelola keuangan adalah salah satu 

prasyarat untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik pada level unit usaha. 

Adapun mitra pengabdian ini adalah BUMDes ”Karya Manunggal” yang berlokasi di Desa 

Keditan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Tahapan kegiatan pengabdian akan 

diawali dengan diskusi lanjutan mengenai BUMDes dengan pengurus. Selanjutnya adalah 

pembentukan sistem digital aktivitas dan pelaporan keuangan, pelatihan konsep dasar 

pencatatan keuangan, hingga pada tahap pengoperasian sistem yang akan dilaksanakan 

dalam waktu 3 bulan. Pada pelaksanaanya, setelah berdiskusi dan mempelajari laporan 

keuangan yang ada. Tim pengabdian memutuskan untuk membuatkan software penginputan 

(pengadministrasian) pinjaman serta pelaporan keuangan. Rencana awal, semestinya 

menggunakan MS. Excel pun direvisi karena kompleksitas kegiatan di BUMDes yang sudah 

sedemikian banyak dan sulit tercover dengan menggunakan MS. Excel. Dengan 

menggunakan software tersebut, kegiatan operasional BUMDes akan menjadi lebih efisien, 

lebih paperless. Efisiensi kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk pengoptimalan kegiatan lain 

yang produktif 
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54 

Pendampingan Usaha BUMDes 

Maju Jaya Desa Sawiji, Kecamatan 

Diwek, Kabupaten Jombang 

Program pengabdian masyarakat dilakukan di desa Sawiji pada badan usaha milik desa 

(BUMDEs) yang beroperasi dibidang usaha popcorn dan arum manis. Permasalahan yang 

ditemukan adalah produk belum memiliki ijin Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) 

sehingga konsumen masih khawatir terkait keamanan bahan baku dan higienitas proses 

produksi. Adapun permasalahan diselesaikan dengan membantu memfasilitasi pengurus 

BUMDes mendaftar ijin Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) setela sebelumnya ada 

perbaikan dalam hal pembuatan label da merk produk sebagai syarat kelengkapan 

pengurusan ijin. Setelah melakukan pendaftaran ijin, pengurus dapat menunggu jadwal 

sosialisasi dan survey lokasi 

Badan usaha milik desa (BUMDEs); PIRT; 

Pendampingan 

55 

Pendekatan Bisnis Bumdes 

Berkemajuan Di Kondisi Wabah 

Pandemi Covid’19 

Dampak wabah pandemi Covid'19 mengguncang hampir lebih dari separuh perekonomian 

dunia. Padahal, banyak perusahaan besar kelas dunia yang mengalami kerugian. Kajian ini 

berupaya mendeskripsikan kemampuan bertahan kelembagaan ekonomi desa dalam 

menunjang kesejahteraan ekonomi pengusaha kecil pada saat pandemi yang melanda tanah 

air. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan 

bahwa BUMDes mampu bertahan dalam menjalankan perekonomian pada masa pandemi 

melalui pendekatan bisnis tertentu, seperti: mengubah metode pemasaran produk desa, 

merancang strategi bisnis baru, membangkitkan jiwa wirausaha, dan meningkatkan kualitas 

layanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BUMDes mampu mengantisipasi 

permasalahan dalam pengelolaan bisnis pada saat pandemi Covid'19 
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PENERAPAN BASIS AKRUAL 

PADA PERUSAHAAN BUMDES 

DALAM KEAKURATAN LAPORAN 

KEUANGAN (Studi Kasus pada 

BUMDes Dwi Amertha Sari Tahun 

2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah basis akrual lebih baik digunakan dari 

basis kas pada suatu organisasi pemerintah khususnya pada BUMDes Dwi Amertha Sari, 

kepatuhan BUMDes Dwi Amertha Sari dalam mengikuti aturan perundang-undangan 

mengenai penggunaan basis akrual, dan tingkat keakuratan laporan keuangan pada 

BUMDes Dwi Amertha Sari dalam pencatatan menggunakan basis akrual. penggunaan 

akuntansi berbasis akrual lebih baik digunakan. Hasil penelitian ini yaitu pemerintah 

menyadari perlunya perubahan dari akuntansi berbasis kas menuju akuntansi berbasis 

akrual, karena pada saat ini kebanyakan perusahaan menggunakan basis akrual dan 

meninggalkan basis kas. Basis akrual juga memiliki beberapa kelebihan yang membuat hasil 

dari laporan keuangan menjadi lebih baik lagi. Khususnya di BUMDes penggunaan akuntansi 

berbasis akrual lebih baik digunakan daripada penggunaan akuntansi berbasis kas. Dalam 

laporan keuangan yang dihasilkan setiap bulan maupun tahunnya sudah bisa dikatakan 

akurat dikarenakan transaksi yang setiap harinya terjadi dicatat dalam laporan buku harian. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Basis 

Akrual; Keakuratan; Laporan Keuangan 
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PENERAPAN PRINSIP 

AKUNTABILITAS Pada BUMDes 

TEJA KUSUMA 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kendala yang terjadi dalam mendirikan BUMDes, 

Fasilitas apa saja yang diberikan BUMDes, apa tujuan pendirian BUMDes, dampak yang 

diberikan dari dibentuknya BUMDes dalam bidang sosial ekonomi, apakah BUMDes sudah 

berjalan efektif di desa, bagaimana tata kelola BUMDes di desa tersebut, Bagaimana prinsip 

akuntabilitas yang diterapkan dalam BUMDes. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 

Data penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada Kadek Darwita selaku Ketua BUMDes 

Teja Kusuma, karena dianggap mengetahui dan dapat memberikan informasi mengenai 

seluk-beluk tentang kegiatan BUMDes Teja Kusuma. Dalam BUMDes Teja Kusuma ini 

segala bentuk pengambilan keputusannya menggunakan sistem Demokrasi.Disini selaku 

pengurus, pengawas, beserta penanggung jawab BUMDes memiliki jumah suara sebanyak 

2, dan pegawai BUMDes memiliki jumlah suara 1.Hal yang dibahasa adalah tentang 

pelaporan pertanggung jawaban oleh seluruh pengurus BUMDes yang melibatkan tokoh-

tokoh penting desa, beserta beberapa wakil dari masyarakat di desa Tejakula. Jadi dapat 

dikatakan bahwa BUMDes Teja Kusuma ini sudah menerapkan prinsip akuntabilitas atau 

pertanggung jawaban terhadap segala aspek kegiatan yang terjadi di dalam pelaksanaan 
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kegiatan operasional, baik secara internal maupun eksternal. 

58 

Penerapan Sistem Pemasaran 

Berbasis Online Pada Produk Badan 

Usaha Milik Desa (Bumdes) “Usaha 

Bersama“ Desa Sebayan Kabupaten 

Sambas 

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan sebuah langkah maju yang 

dilakukan oleh perangkat desa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi 

ekonomi, kelembagaan ekonomi, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada perkembangannya, dengan 

dikeluarkannya regulasi yang mendukung UU Desa, yaitu PP No. 60/2014 tentang Dana 

Desa. Peraturan ini mengatur bahwa desa yang sekarang sudah bisa aktif turut membangun, 

perlu disokong dengan dana. Artinya, dana desa diadakan dengan dua cita-cita: pemerintah 

desa lebih bisa sanggup melayani kebutuhan warga, sekaligus warganya lebih aktif 

berinisiatif. Salah satu wadah untuk memajukan ekonomi desa adalah melalui Badan Usaha 

Milik Desa atau BUMDes. Desa Sebayan merupakan Desa Administrasi dari 18 Desa dalam 

wilayah Kecamatan Sambas yang berjarak 8 Km dari Ibu Kota Sambas Saat ini desa 

Sebayan telah membentuk BUMDes guna menampung serta menjual produk – produk 

berupa pupuk, bibit serta obat-obatan pembasmi hama dengan membuka toko. Selama ini 

produk – produk tersebut masih dipasarkan atau dijual hanya pada lingkup warga sekitar 

(lokal), padahal dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat sekarang ini 

sistem penjualan pada BUMDes sudah seharusnya menggunakan sistem penjualan berbasis 

online. Dengan adanya sistem penjualan online diharapkan dapat memperluas segmen 

pemasaran produk BUMDes tidak hanya bersifat lokal, namun meningkat hingga antar desa, 
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kecamatan, kabupaten bahkan ke level nasional dan internasional. Keberhasilan BUMDes 

tidak hanya pada jumlah produk yang ditawarkan, namun juga bergantung pada perangkat 

atau sember daya manusia dalam melakukan manajemen pengelolaan BUMDes itu sendiri. 

Kendala yang dihadapi saat ini adalah lemahnya pengetahuan dan kemampuan pengelola 

BUMDes dalam hal pemamfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam melakukan pemasaran dan 

penjualan secara online atau yang dikenal dengan istilah e-commerce. Tujuan pengabdian 

masyarakat ini adalah ingin memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada perangkat 

pengelola BUMDes “Usaha Bersama” desa Sebayan melalui pemanfaatan teknologi e-

commerce guna memperluas pemasaran penjual produk. 

59 

Pengaruh Brand Image dan Store 

Atmosphere Terhadap Keputusan 

Pembelian Pada Konsumen Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDES) Mart 

Banjaran 

Penelitian ini dilakukan di BUMDES Mart Banjaran Majalengka dan bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh Brand Image dan Store Atmosphere terhadap Keputusan 

Pembelian konsumen BUMDes Mart Banjaran dalam rangka meningkatkan daya saing 

perusahaan perdesaan di era globalisasi. Populasi dalam penelitian ini adalah populasi tak 

terhingga dan teknik pengambilan sampel yang digunakan. dalam penelitian ini adalah non 

probability sampling dengan metode pendekatan insidental sampling. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode survei dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif, instrumen tes 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, koefisien determinasi, dan 

pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian, dan suasana toko berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Brand Image; Keputusan Pembelian; Store 

Atmosphere 
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60 

Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi 

Petani Kopi Dengan Kinerja Bumdes 

Di Dusun Sumberdadi Desa 

Kandangan, Kecamatan 

Pesanggaran, Kabupaten 

Banyuwangi 

Sektor perkebunan merupakan sektor yang ikut berperan sebagai penghasilan devisa 

negara. Salah satu komoditas perkebunan penghasil devisa adalah komoditas kopi. 

Sebagian besar kopi di Indonesia diusahakan oleh petani dengan luas garapan rata-rata 

antara 0,5 – 1 ha. Secara umum petani kopi menghadapi problem yang berakibat pada 

produktivitas komoditas kurang optimal dan mutu produk di bawah baku mutu. BUMDES 

(Badan Usaha MilikDesa) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan 

berbadan hukum. Sasaran  pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDES ini 

adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Penelitian 

dilakukan di Dusun Sumber Dadi Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten 

Banyuwangi, JawaTimur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara 

factor social ekonomi petani kopi dengan kinerja Badan Usaha MilikDesa (BUMDES). Secara 

simultan data umum, sosial, luas lahan dan produktivitas, motivasi, dan pengetahuan tentang 

usahatani kopi mempengaruhi kinerja BUMDES. Variabel Data Umum (X1), Sosial (X2), 

Luas lahan dan produktivitas (X3), dan pengetahuan tentang usahatani kopi (X5) tidak 

memiliki pengaruh terhadap kinerja BUMDES, sementara variabel Motivasi (X4) memiliki 

pengaruh secara parsial terhadap kinerja BUMDES. Persamaan regresi untuk kinerja 

BUMDES adalah Y = -22,699 + 0,091 X1 + 0,404 X2 + 0,153 X3 +2,033 X4 + 0,199 X5  

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Faktor 

Sosial Ekonomi; Petani Kopi 

61 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja Masyarakat Pada 

Bumdes Desa Rombasan Sumenep 

Hasil perhitungan dengan menggunakan uji F di peroleh F hitung sebesar 25,573 dan 

apabila dikonsultasikan dengan F tabel sebesar 2,63 menunjukkan F hitung > F tabel. Maka 

hipotesa penulis bahwa diduga variabel Gaya Kepemimpinan Klasik (X1), Gaya 

Kepemimpinan Otokrasi (X2), dan Gaya Kepemimpinan Demokrasi (X3) berpengaruh secara 

simultan terhdap variabel terikat yaitu Kinerja Masyarakat (Y) Pada BUMDES Desa 

Rombasan Sumenep dapat dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan hasil perhitungan 

diperoleh t hitung untuk variabel Gaya Kepemimpinan Klasik (X1) sebesar 3,547 dan jika 

dikonsultasikan dengan t tabel sebesar 1,685 didapat t hitung > t tabel maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel Gaya Kepemimpinan Klasik (X1) berpengaruh secara parsial 

terhadap Kinerja Masyarakat (Y) pada BUMDES dapat dibuktikan. Untuk variabel Gaya 

Kepemimpinan Otokrasi (X2) sebesar 4,067 dan jika dikonsultasikan dengan t tabel sebesar 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Gaya 

Kepemimpinan; Kinerja; Masyarakat Desa 
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1,685 didapat t hitung > t tabel maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Gaya 

Kepemimpinan Otokrasi (X2) berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Masyarakat (Y) 

pada BUMDES dapat dibuktikan. Untuk variabel Gaya Kepemimpinan Demokrasi (X3) 

sebesar 5,256 dan jika dikonsultasikan dengan t tabel sebesar 1,685 didapat t hitung > t 

tabel maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Gaya Kepemimpinan demokrasi (X1) 

berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Masyarakat (Y) pada BUMDES dapat 

dibuktikan. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan uji t ternyata dari ketiga variabel 

tersebut variabel Gaya Kepemimpinan demokrasi (X3) nilai t nya paling besar yaitu sebesar 

5,256. Y = 4,471 + 0,106 X1 + 0,227 X2 + 0,715 X3, nilai konstanta 4,471 yang berarti bahwa 

apabila X1, X2, X3 sama dengan nol maka Kinerja Masyarakat (Y) sebesar 4,471. Koefisien 

variabel Gaya Kepemimpinan Klasik (X1) sebesar 0,106 hal ini berarti bahwa bilamana 

variabel Gaya Kepemimpinan Klasik (X1) dinaikkan satu - satuan maka akan menaikkan 

Kinerja Masyarakat (Y) sebesar 0,106. Koefisien variabel Gaya Kepemimpinan Otokrasi (X2) 

sebesar 0,227 hal ini berarti bahwa bilamana variabel Gaya Kepemimpinan Otokrasi (X2) 

dinaikkan satu - satuan maka akan menaikkan Kinerja Masyarakat (Y) sebesar 0,227. 

Sedangkan koefisien variabel Gaya Kepemimpinan Demokrasi (X3) sebesar 0,715 hal ini 

berarti bahwa bilamana variabel Gaya Kepemimpinan Demokrasi (X3) dinaikkan satu - 

satuan maka akan menaikkan Kinerja Masyarakat (Y) sebesar 0,715 

62 

Pengelolaan Bumdes Hanjak Maju 

Dalam Berkontribusi Pada 

Pendapatan Asli Desa di Desa 

Hanjak Maju Kecamatan Kahayan 

Hilir Kabupaten Pulang Pisau 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh 

masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya peningkatan keuangan desa serta penataan 

kebutuhan dan potensi desa. 

  Penelitian Kualitatif dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMdes Hanjak 

Maju dalam berkontribusi terhadap pendapatan asli desa di Desa Hanjak Maju, Kecamatan 

Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. 

  BUMDes Hanjak Maju memiliki unit usaha TBS 1 unit usaha kelapa sawit, 3 kg gas dan 

pupuk. Total pendapatan Hanjak Maju PAD dengan rata-rata produksi TBS per bulan 100 

ton, kemudian total produksi TBS Desa Hanjak Maju mencapai 1.200 ton. Upaya penguatan 

BUMDes Hanjak Maju harus dilakukan dengan mendorong sinergi Pemerintah Desa, Badan 

Unassigned 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


120 

 

 

 

Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa untuk mengetahui posisi strategis unit usaha 

yang dikembangkan BUMDes, sehingga dapat menumbuhkan partisipasi aktif seluruh 

komponen masyarakat desa. 

63 

Pengelolaan Keuangan Dan Sumber 

Daya Manusia Pada Bumdes Bulian 

Kecamatan Kubutambahan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana Pengendalian Sumber Daya Manusia 

dalam Pengelolaan BUMDes melalui Sistem Kerjasama dan Sistem Konflik serta bagaimana 

Pengalokasian Keuntungan pada BUMDes “GUNUNG SARI MAS” Bulian. Penelitian 

dilakukan dengan melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik waancara dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara financial, BUMDes “Gunung Sari 

Mas” Bulian sudah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, BUMDes ini telah 

memberikan jasa layanan simpan pinjam, dan di sisi lain sudah dapat membantu memenuhi 

kebutuhan sehari-hari masyarakat desa Bulian dengan adanya usaha toko yang menjual 

berbagai macam kebutuhan pokok. Selain itu, dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

BUMDes “Gunung Sari Mas” Desa Bulian Kecamatan Kubutambahan, profit dialokasikan 

kepada pihak-pihak tertentu dengan persentase yang sama di masing-masing tahun. Profit 

yang diterima adalah hasil dari persentase dikali dengan SHU yang dibagikan pada setiap 

akhir tahun. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Human 
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64 

PENGEMBANGAN BADAN USAHA 

MILIK DESA (BUMDes) MELALUI 

PRODUKSI VIRGIN COCONUT OIL 

(VCO) DAN TURUNANNYA DI 

DESA DALANG DAN GADUNG 

SARI* 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memproduksi virgin coconut oil 

(VCO) dan turunannya (sabun, lulur scrubb beras, dan hand body lotion) di  desa Dalang dan 

Gadung Sari Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan, Bali yang merupakan 

produk dari BUMDes.  Metode yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat pada 

kegiatan Program Kemitraan Wilayah (PKW) ini adalah: (1) Koordinasi dan komunikasi 

secara partisipasif dengan Kelompok Tani yang tergabung dengan BUMDes pembuat VCO 

untuk merumuskan program mulai dari perencanaan, operasional dan evaluasi; (2) 

Penyuluhan untuk membangun persepsi dan pemahaman Kelompok Tani mengenai inovasi 

program yang diterapkan; (3) Bimbingan dan Pelatihan mengenai terapan ipteks yang 

diaplikasi bagi Kelompok Tani; (4) Pendampingan yaitu pertemuan secara berkala dan 

berkelanjutan antara pendamping dengan Kelompok Tani sasaran hingga ipteks yang 

diaplikasikankan dapat dilaksanakan secara tepat.  Hasil pengabdian menunjukkan bahwa  

BUMDes Gadung Sari telah membuat sabun dengan pemasaran mendapat order dari 

Perusahan Daerah Tabanan (Dharma Santika) sebanyak 80 paket setiap bulan, setiap paket 

berisi empat buah sabun.  Kelompok Wanita Tani Nadi Sari Desa Dalang telah menjual 

sebanyak 258 botol VCO, 133 lulur scrubb beras, 125 sabun padat transparan dan 84 hand 

body lotion selama Pekan Kesenian Bali yang berlangsung selama 26 hari. 

   

 Kata kunci :  BUMDes, VCO, sabun, lulur, lotion 
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65 

PENGEMBANGAN DESA MANDIRI 

MELALUI BUMDES DALAM 

MENINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

DESA ( Studi Kasus :Desa Temboro 

Kecamatan Karas Kabupaten 

Magetan) 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan 

pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik 

Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Saat  ini fenomena yang terjadi desa – 

desa  di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ini  yaitu kurangnya program kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah  karena 

sebagian besar warganya bekerja sebagai petani, buruh, dan pedagang dan pengembangan 

desa ketergantungan pada anggaran dana desa (ADD), kurangnya pastisipasi masyarakat 

desa, dan pemerintah desa tidak maksimal memberdayakan masyarakat untuk 

mengembangkan BUMDes. Badan usaha milik desa ( BUMDes) simpan pinjam Berkah 

Mulyo belum berjalan lancar pada hal  Desa Temboro terdapat Pondok Pesantren Al- Fatah 

Temboro yang terkenal di skala internasional . Tujuan melakukan penelitian  untuk 

mengetahui  strategi  pengembangan mandiri melalui BUMDes  dan peran modal sosial  

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Temboro di Kecamatan Karas 

Kabupaten Magetan melalui BUMDes.Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif  yang menjelaskan strategi  pengembangan mandiri melalui 

BUMDes  dan peran modal sosial  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

Temboro di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan melalui BUMDes dan teknik analisis data 

yang digunakan reduksi data, display data, dan penarikankesimpulan. Pengembangan badan 

usaha milik desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Temboro 

Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu Menciptakan usaha baru, Penyerapan tenaga 

kerja, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Memberikan kontribusi terhadap 

pembangunan dan menberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya 

masyarakatPeran modal sosial dalam pengelolan badan usaha milik desa (BUMDes) yang 

meliputi kepercayaan, Jaringan yang berbentuk tanggung renteng  merupakan jaringan 

sosial yang erat memperkuat kerjasama, dan norma yang tercermin saling bantu membantu 

telah di terapkan dengan baik dalam pengelolaan BUMDes di Desa Temboro Kecamatan 

Karas Kabupaten Magetan 

Kesejahteraan; Masyarakat Desa; Media 
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66 

Peran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) “Usaha Mandiri 

Sejahtera” Dalam Pengelolaan 

Himpunan Penduduk Pemakai Air 

Minum (HIPPAM) Di Desa 

Kesamben Wetan Kecamatan 

Driyorejo Kabupaten Gresik 

Penelitian ini didasari oleh fenomena tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

Usaha Mandiri Sejahtera dalam Pengelolaan Hippam di Desa Kesamben Wetan Kecamatan 

Driyorejo Kabupaten Gresik sehingga Bumdes dan Hippam menjadi Badan Usaha dan 

Program Berprestasi tingkat kabupaten maupun provinsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Usaha Mandiri Sejahtera 

dalam pengelolaan Hippam di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten 

Gresik. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah peran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) dalam organisasi Usaha Hippam, dan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

dalam melaksanakan kegiatan dan pengembangan usaha yaitu operasional Hippam. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, data yang digunakan adalah 

data primer dan data sekunder, sumber data yaitu melalui kata – kata/perbuatan, sumber 

tertulis, foto dan data statistik. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode 

wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi yang kemudian data di analisis 

dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

dengan fokus penelitian menggunakan teori peran Soekanto, Perda Kabupaten Gresik 

Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Bada Usaha Milik Desa 

(BUMDES), teori pelayanan Moenir dan teori kebijakan Syafiie. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Usaha Mandiri Sejahtera 

dalam Pengelolaan Hippam di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten 

Gresik adalah sangat baik. 
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67 

Peran Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) Dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Di Desa Mas-

Mas Kecamatan Batukliang Utara 

Kabupaten Lombok Tengah 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, dan 

Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai Juli di Desa Mas-Mas, Batukliang Utara, dan 

Lombok Tengah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan 

observasi dengan subjek penelitian yaitu Kepala Desa, pengelola BUMDES dan sebagian 

masyarakat Mas-mas. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yaitu analisis dengan reduksi data, 

penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa peran BUMDES Lintang Mas belum maksimal dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat pada masyarakat Desa Mas-mas; Hal itu terlihat dari jenis usaha yang dijalankan 

BUMDES. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 

Pemberdayaan 

68 

Peran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) dalam Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat Di Desa 

Ponggok, Kabupaten Klaten 

Desa Ponggok merupakan salah satu desa mandiri di Indonesia. Desa ini dapat mengelola 

potensi alamnya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan memberdayakan masyarakatnya. Penelitian ini mendeskripsikan secara 

detail upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan 

kesejahteraan melalui berbagai usaha yang dikelola BUMDes. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terlibat, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Studi ini menemukan bahwa mengelola aset dan 

potensi desa melalui BUMDes Tirta Mandiri yang melibatkan masyarakat desa berhasil 

meningkatkan kesejahteraan warganya tidaklah sederhana. Beberapa faktor yang 

menghambat dan mendorong keberhasilan upaya ini, antara lain teknologi, sumber daya 

manusia, dan persaingan bisnis. Namun, kolaborasi yang solid antara pemerintah dan 

masyarakat terbukti mampu mengatasi kendala dan menjadikan BUMDes sebagai fasilitator 

dalam pemberdayaan sosial ekonomi warganya. 

Aset Desa; Badan Usaha Milik Desa 
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69 

Peran BUMDes Dalam 

Memanfaatkan Dana Desa Untuk 

Memajukan Kesejahteraan 

Masyarakat Desa Banyuanyar, 

Kecamatan Ampel, Kabupaten 

Boyolali 

Pemerintah Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan secara menyeluruh baik 

dari segi infrastruktur maupun ekonomi untuk setiap pelosok daerah seperti di pedesaan. Hal 

ini dibuktikan dengan adanya bantuan berupa dana desa yang setiap tahun diberikan oleh 

pemerintah. Bukti lain pembangunan perdesaan adalah empat program pembangunan yang 

dicanangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, salah 

satunya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes diharapkan dapat 

menjadi tumpuan ekonomi utama pedesaan sehingga BUMDes dapat menjadi sumber 

pendapatan bagi pembangunan pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

informasi tentang peran BUMDes dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan 

teknik triangulasi analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes telah menjalankan 

perannya dengan cukup baik dalam mensejahterakan masyarakat. Kendala BUMDes di 

Desa Banyuanyar lebih mengacu pada kurangnya SDM yang dapat mengolah potensi desa 

dan masih skeptis masyarakat desa terhadap BUMDes itu sendiri. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Dana 

Desa; Prosperity 
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Peran Bumdes Dalam Membangun 

Kewirausahaan Dan Kemandirian 

Desa (Studi Kasus Bumdes 

Mugirahayu, Desa Lebak Herang, 

Kecamatan Ciwaru, Kabupaten 

Kuningan, Jawa Barat) 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memiliki peran strategis dalam meningkatkan 

perekonomian dan kemandirian desa. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jumlah BUMDES hingga tahun 2017 telah 

mencapai 18.446. Tantangan utama keberadaan BUMDES adalah mampu menjadi 

penggerak pembangunan ekonomi di desa. Di banyak daerah, BUMBDES telah berkontribusi 

dalam percepatan pembangunan pedesaan dan mendorong kemandirian ekonomi di desa. 

Namun demikian, banyak BUMDES yang stagnan, sehingga perlu studi lapangan untuk 

melihat permasalahan dan cara mengatasinya, dan hasilnya dapat dijadikan model untuk 

pengembangan BUMDES di daerah lain, dan dapat dijadikan model nasional. Artikel ini 

memaparkan hasil studi kasus BUMDES MUGIRAHAYU di Desa Lebakherang, Kecamatan 

Ciwaru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang sejak awal berdirinya telah mengalami 

sukses dan memberi manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat di desa tersebut, 

namun banyak BUMDES yang mengalami pasang surut, bahkan stagnan. Beberapa 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 

Kewirausahaan; Model Fadel; New Public 

Manajement (NPV) 
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permasalahan yang didapat dari lapangan yaitu adanya permasalahan organisasi dan 

permasalahan, serta muncul adanya ketergantungan organisasi dari beberapa 

penyelenggara, sehingga semangat masyarakat (paguyuban) yang baik di desa tidak mampu 

mendorong BUMDES MUGIRAHAYU untuk membangun. kehandalan organisasi BUMDES 

dan kewirausahaan bagi masyarakat. New Public Manajement (NPM) dan Fadel Model 

(2008), dapat diusulkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di BUMDES serta 

mampu memperkuat keberlanjutan kehidupan organisasi dan membangun kewirausahaan. 

Dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas tim pengelola, BUMDES 

akan mampu mendorong bisnis masyarakat di desa dan membangun kewirausahaan 

masyarakat melalui penggalian potensi dan potensi lokal yang dimiliki, sehingga dapat 

membangun kemandirian ekonomi di desa. 

71 

Peran BUMDES Dalam 

Meningkatkan Pertumbuhan 

Ekonomi Pedesaan Melalui 

Penguatan Sumber Daya Manusia 

Perekonomian pedesaan masih menjadi kendala dalam kehidupan masyarakat desa. 

Paradigma yang dibangun pada masyarakat pedesaan adalah kemiskinan, keterpurukan, 

ketertinggalan, dan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perkembangan dan pertumbuhan 

masyarakat pedesaan. Aspek yang paling mendasar adalah ketidakmampuan masyarakat 

desa untuk mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal 

dan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat 

menjadi tujuan utama dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa. Berbagai program telah 

dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan dan membangun perekonomian 

daerah dengan berbagai cara pandang dan metode. Meningkatkan perekonomian 

masyarakat desa dalam UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pilihan yang 

diharapkan dapat dibentuk menjadi BUMDes Pemerintah Desa (Badan Usaha Milik Desa). 

BUMDes memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemerintah desa untuk mengatur potensi 

dan inovasi daerah yang mandiri dengan berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah 

sebesar 1,4 Milyar dana untuk pembangunan pedesaan secara efektif dan efisien, meliputi 

infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan program kesejahteraan bagi masyarakat desa. untuk 

berkembang menjadi konkret dan komprehensif. Optimalisasi BUMDes dengan membangun 

kepercayaan kepada masyarakat melalui partisipasi aktif secara paralel yang dapat 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Ekonomi 

Desa; Human Resources; Kesejahteraan 
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dilakukan bersama. BUMDes menampung seluruh komponen hasil potensi daerah untuk 

dikelola dan dikembangkan menjadi produk unggulan sebagai proses pembangunan 

ekonomi masyarakat. Produk unggulan yang dikembangkan melalui BUMDes dapat 

dipasarkan secara nasional dan internasional guna meningkatkan kualitas potensi lokal. Oleh 

karena itu, BUMDes akan menjadi pusat perekonomian masyarakat pedesaan untuk 

pembangunan nasional. Pembangunan bangsa harus dimulai dari pembangunan desa 

sebagai ujung tombak pemerintahan. Kembali ke desa untuk membangun desa menjadi lebih 

baik 

72 

Peran Bumdes Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Cokrokembang Kecamatan 

Ngadirojo Kabupaten Pacitan 

Peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat kecamatan di Ngadirojo Pacitan. 

Masyarakat Desa Cokrokembang memiliki banyak usaha, baik di bidang pembuatan batako, 

membatik, membuat sapu, sablon, pembuat kue. Namun hingga saat ini usahanya masih 

dikelola secara mandiri. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan 

pelaku usaha dan dengan Desa Cokrokembang. Hingga saat ini yang berjalan hanya untuk 

unit simpan pinjam. Bumdes belum berjasa dalam meningkatkan promosi dan pemasaran 

produk dari masyarakat Cokrokembang. Jika Bumdes di Desa Cokrokembang dikelola 

dengan baik maka diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari segi 

perekonomian. Kata kunci: Badan Usaha Milik Desa, Desa Mandiri, Pemberdayaan. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 

Community Empowerment; Independent 
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73 

Peran BUMDes Dalam Pengelolaan 

Sektor Pariwisata (Studi di Desa 

Pakse Bali, Kabupaten Klungkung) 

Pariwisata di Bali berpeluang besar untuk berkembang karena masih banyak desa di Bali 

yang memiliki potensi wisata dan memerlukan pengelolaan yang efektif untuk kesejahteraan 

masyarakat pedesaan, salah satunya melalui BUMDes. Pemerintah melalui UU Desa telah 

membuat kebijakan agar desa dapat mendirikan BUMDes. Namun di Bali masih ada desa 

yang belum memiliki BUMDes apalagi di desa yang memiliki potensi wisata. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui keberadaan BUMDes pasca berlakunya UU Desa, juga di Bali 

serta untuk mengetahui bentuk pengelolaan sektor pariwisata yang dapat difasilitasi oleh 

BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dan menggunakan studi 

dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes 

setelah berlakunya UU Desa mengalami perkembangan, namun masih terdapat desa-desa 

di Bali yang belum membentuk BUMDes. Awal 2018, dari 636 desa hanya 455 desa yang 

memiliki BUMDes dan hanya 13 BUMDes yang melakukan potensi pariwisata. Hal ini 

disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat dan keterlibatan dari pemerintah juga. 

BUMDes Pakse Bali mampu mengelola sektor pariwisata dan dapat memberikan 

kemakmuran kepada masyarakatnya dengan dilakukan dengan memperhatikan jenis sektor 

pariwisata, permodalan keuangan, pengelola, pengelolaan, strategi pemasaran, tanggung 

jawab dan pembagian keuntungan pengelolaan yang tidak efektif dan terstruktur, oleh karena 

itu bisa menjadi panutan bagi desa-desa lain yang belum menjalankan potensi 

pariwisatanya. 

 Pariwisata di Bali memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena sangat banyak desa 

di Bali yang memiliki potensi wisata dan membutuhkan pengelolaan yang efektif untuk 

kesejahteraan masyarakat desa, salah satunya melalui BUMDes. Pemerintah melalui 

Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) telah membuat 

Kebijakan agar desa dapat mendirikan BUMDes, namun di Bali masih terdapat desa yang 

belum memiliki BUMDes terlebih dahulu pada desa yang memiliki potensi wisata. Penelitian 

ini bertujuan menganalisis eksistensi BUMDes yang diundangkannya Undang-Undang Desa 

dan eksistensi BUMDes di Bali pada khususnya serta mengelola bentuk pengelolaan sektor 

pariwisata yang difasilitasi oleh BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
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penelitian hukum empiris. Teknik data menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi BUMDes Pasca berlakunya Undang-Undang 

Desa telah mengalami perkembangan, namun masih terdapat desa di Bali, termasuk desa 

yang memiliki potensi wisata belum membentuk BUMDes. Hingga awal tahun 2018, dari 636 

desa, baru 455 desa yang memiliki BUMDes dan hanya 13 BUMDes yang merupakan 

potensi wisata. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan 

masyarakat usaha serta belum maksimalnya pendampingan dari pihak pemerintah. BUMDes 

Pakse Bali mampu sektor pariwisata desanya dan dapat memberikan kesejahteraan kepada 

masyarakatnya. Pengelolaan sektor pariwisata melalui BUMDes Pakse Bali dilakukan 

dengan memperhatikan jenis sektor wisata, modal, pengelola, pola pengelolaan, strategi 

pemasaran, pertanggungjawaban dan pembagian hasil secara efektif dan terstruktur 

sehingga dapat menjadi contoh untuk desa lain yang belum mampu mengelola potensi 

wisatanya. 

74 

Peran Lembaga Keuangan Mikro 

Syari’ah BMT dalam Meningkatkan 

BUMDES dan Akses Keuangan di 

Banten 

Desa-desa potensial di Banten yang berjumlah 1.273 dan perlu diberdayakan, Lembaga 

Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (LKMS BMT) merupakan lembaga 

keuangan mikro syari'ah yang menyasar ekonomi kerakyatan yang berusaha 

mengembangkan usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil . Tujuan utamanya 

adalah meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, sebagai bagian dari 

upaya pengentasan kemiskinan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha 

yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal 

dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa dan usaha lainnya untuk 

sebesar-besar kemakmuran masyarakat kota kecil. Potensi BUMDes akan semakin 

prospektif jika disinergikan dengan lembaga keuangan mikro syariah Baitul Maal Wat Tamwil 

(LKMS BMT). Lembaga keuangan syari'ah ini terbukti mampu beradaptasi dengan 

masyarakat desa. Konsep SDSB, satu desa satu BMT. Untuk mencapai hal tersebut maka 

diperlukan 5 pilar pendukung proses, pembinaan perilaku, pembinaan persaudaraan, 

membangun sinergi, membangun dana dan pengembangan pasar, dan produk unggulan. 

Kata Kunci: Desa, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes), 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Desa; 
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75 

Peran Pencapaian Tujuan BUMDes 

Mandiri Jaya dalam Pengelolaan 

Dana Desa Sepakung Kabupaten 

Semarang 

Tujuan dari penelitian mendiskripsikan peran BUMDes Mandiri Jaya dalam mengelola dana 

desa di Desa Sepakung, Kabupaten Semarang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

teori desa dan dana desa serta teori Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jenis penelitian 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik 

analsis data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik 

pemeriksa keabsahan data atau kebenaran data dengan melalui langkah – langkah yang 

terdiri dari: reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa peran BUMDes Mandiri Jaya secara umum sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 2. Namun dilihat dari seluruh perannya, analisis yang dilakukan 

masih terdapat kendala dalam implementasi peran BUMDes Mandiri Jaya antara lain: belum 

terlaksannya wadah penyalur hasil pertanian desa ke pasar tradisional, kurangnya 

pemahaman pengelola tentang BUMDes, keberadaan BUMDes Mandiri belum diketahui oleh 

masyarakat sekitar, terbatasnya modal yang dimiliki oleh BUMDes Mandiri Jaya, serta 

kendala dalam menemukan kesepakatan bersama untuk ide pengembangan objek wisata 

yang di Desa Sepakung. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan melakukan identifikasi 

kendala secara lebih detail dalam pengelolaan BUMDes serta memperluas narasumber guna 

untuk mendapatkan informasi yang lengkap. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Dana 

Desa; Desa 

76 

Peranan Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) Pada Kesejahteraan 

Masyarakat Pedesaan Studi Pada 

Bumdes Di Gunung Kidul, 

Yogyakarta 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak keberadaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMD) terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan Community Based 

Research yang mana penelitiannya dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu: wawancara 

mendalam dengan peserta yang menjadi pelaku utama di BUMDes, diskusi kelompok 

berdasarkan kelompok kepentingan yang ada di desa, dan Focus Group Discussion yang 

pembahasannya dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Hal tersebut dilakukan 

untuk mengkonfirmasi temuan pada tahap sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa keberadaan BUMDes tidak membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. 

Keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat yang signifikan bagi peningkatan 

kesejahteraan warga secara langsung. Permasalahan yang muncul terkait BUMDes adalah 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 
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akses masyarakat terhadap air dan pekerjaan di BUMDes. Kata Kunci: Penelitian Berbasis 

Masyarakat, Desa, Badan Usaha Milik Desa. 

77 

Peranan Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) Sebagai Implementasi 

Ekonomi Kreatif Dalam Rangka 

Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Jalancagak Kecamatan Jalancagak 

Kabupaten Subang Provinsi Jawa 

Barat 

Rule the Village And You Rule The Country, sebuah pepatah yang menginspirasi penulis 

untuk meneliti BUMDes Jalancagak. Penelitian ini memfokuskan masalah pada: Peran 

BUMDes Jalancagak dalam penyelenggaraan Ekonomi Kreatif; Upaya dilakukan BUMDes 

Jalancagak; Kendala BUMDes Menjalankan Jalancagak dalam berbisnis. Metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif penulis dalam pengambilan 

sampel dengan menggunakan sampel set tujuan (purposive sampling). Teknik pengumpulan 

data melalui wawancara, angket dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis dapat 

disimpulkan bahwa BUMDes Jalancagak telah berperan sebagai implementasi ekonomi 

kreatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa Jalancagak sesuai dengan Perda 

Kabupaten Subang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan BUMDes. 

Pengelolaan kredit BUMDes Jalancagak menggunakan pengelolaan perbankan khususnya 

BPR dan kredit merupakan hal yang paling diminati masyarakat bisnis BUMDes. Sumber 

daya manusia BUMDes yang rendah menjadi faktor pembatas utama BUMDes dalam 

pengelolaan bisnis. Penulis menyarankan agar peran BUMDes Jalancagak sebagai 

implementasi Ekonomi Kreatif milik desa Jalancagak tetap dipertahankan dan ditingkatkan, 

karena manfaat BUMDes telah memperkuat pendapatan desa, sehingga desa Jalancagak 

mampu secara mandiri membiayai kegiatan desa dalam rangka mewujudkan peningkatan 

taraf hidup dan menjaga kelestarian adat dan budaya masyarakat dalam rangka 

Community Empowerment; Creative Economy; 
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pemberdayaan masyarakat desa Jalancagak. 

78 

Peranan Badan Usaha Milik Desa 

Terhadap Pengelolaan Potensi 

Desa Bagi Kesejahteraan 

Masyarakat Kajian Pada Bumdes 

Malar Walatra, Desa Subang, 

Kecamatan Subang, Kabupaten 

Kuningan, Jawa Barat 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi desa, kapasitas kelembagaan, dan 

sumber daya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian ini menggunakan metodologi 

Penelitian Berbasis Masyarakat dengan pendekatan studi partisipatif, yang dilakukan melalui 

beberapa tahapan, yaitu; penilaian, wawancara mendalam, studi kelompok, dan Diskusi 

Kelompok Fokus (FGD). Seluruh proses melibatkan semua pemangku kepentingan resmi 

termasuk pemerintah desa, manajemen BUMDes, pengawas BUMDes, Dewan 

Pemerintahan Desa, tokoh masyarakat, Lembaga Komunitas Desa, Kerjasama Antar Desa, 

dan Organisasi Pemuda. Metode ini diterapkan selama proses penilaian, pengumpulan data 

nyata, konfirmasi temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut. Hasil penelitian dan studi 

menunjukkan bahwa BUMDes Malar Walatra memiliki peran positif dalam mengembangkan 

potensi desa yang memberikan manfaat signifikan baik secara langsung maupun tidak 

langsung bagi masyarakat setempat. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam 

pengembangan pariwisata telah membawa dampak signifikan pada peningkatan pendapatan 

warga dan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui peraturan internal BUMDes, menampung 

pekerja baru, memperluas lapangan kerja, dan jumlah orang yang secara langsung atau 

tidak langsung terpapar dengan potensi desa yang dikembangkan oleh BUMDes. Selain 

pariwisata, hasil penelitian dan studi temuan juga merekomendasikan kopi dan gula aren 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Penelitian 

Berbasis Masyarakat; Potensi Desa 
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yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan BUMDes Malar Walatra sebagai potensi 

desa.  

79 

Peranan Hukum Dalam Pengelolaan 

Sumber Daya Alam Skala Desa 

Oleh Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Desa 

Kewenangan yang diberikan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan bagi 

desa untuk mengelola dan mengatur sumber daya alam skala desa baik yang berada di 

wilayah pantai maupun wilayah pegunungan. Dalam UU Desa tersebut memberikan peluang 

bagi desa untuk mengelola sumber daya alam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), 

sehingga desa benar-benar mempunyai kemandirian dalam mengelola sumber daya alam 

skala desa. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bagaimanakah 

pengelolaan sumber daya alam skala desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa? 

Kemudian, bagaimanakah peranan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa 

oleh BUMDesa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa? Dan, 

bagaimanakah konsep pengelolaan BUMDesa dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat? Hasil penelitian menunjukan adanya pengaturan dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam skala desa oleh 

BUMDesa dan konsep pengelolaan sumber daya alam skala desa telah sejalan dan sesuai 

dengan sila kelima Pancasila yaitu ”keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, namun 

masih perlu dilakukan pengawasan oleh pihak-pihak terkait sesuai kewenangan baik 

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga pemenuhan hak desa atas sumber 

daya alam skala desa benar-benar dapat terwujud. Oleh sebab itu perlu diatur ketentuan 

teknis untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta melakukan pembinaan terhadap desa. 

Desa; Hukum; Sumber Daya Alam 
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Perbaikan Tata Kelola Bisnis UMKM 

Kerupuk Kulit Singkong menuju 

Ketahanan Bumdes Jagabaya 

Program pengabdian ini bertujuan untuk membantu masyarakat di Kampung Pasir Lanjung, 

Desa Jagabaya, dalam mengembangkan usaha kerupuk kulit singkong. Usaha ini sudah 

dirintis cukup lama, sejak tahun 2002, namun masyarakat tidak memahami dengan baik cara 

mengelola bisnis mereka. Permasalahan tata kelola bisnis seperti cara pengolahan, 

pengemasan, pemasaran, dan pencatatan keuangan masih menjadi kendala masyarakat 

dalam mengembangkan usahanya, untuk itu perlu dilakukan pendampingan, pelatihan dan 

pemberian bantuan alat guna meningkatkan daya saing produk dan tata kelola bisnis, agar 

mampu bersaing dan berkembang secara berkesinambungan. Metode program Pengabdian 

Kepada Masyarakat ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu (1) tahap awal , (2) tahap 

pelaksanaan dan (3)tahap akhir. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, setelah di-

laksanakannya program pengabdian, masyarakat menjadi lebih paham bagaimana 

melakukan pencatatan keuangan sederhana, pemasaran produk dan pengemasan. 

Diharapkan dalam jangka panjang pelaku usaha di Desa Jagabaya dapat memanfaatkan 

pengetahuan yang sudah diberikan,untuk dapat mengembangkan bisnis mereka secara 

berkesinambungan, dan untuk selanjutnya bisa menjadi Badan Usaha Milik Desa. 

Kemasan.; Pemasaran Online; Tata kelola 

bisnis UMKM 
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Perencanaan Badan Usaha Milik 

Desa (Studi Kasus Fungsi 

Perencanaan BUMDES di 

Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa 

Barat) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi perencanaan sebagai satu siklus dalam 

fungsi manajemen di BUMDes di Kabupaten Cianjur. Dengan menggunakan pendekatan 

kuantitativ, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa survei. Metode 

random sampling digunakan untuk memilih sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

fungsi perencanaan sudah dilaksanakan oleh sebagian besar BUMDes yang ditandai dengan 

adanya dokumen rencana strategis, adanya visi dan misi organisasi, adanya formulasi 

strategi, dan penyusunan perencanaan anggaran. Adanya fungsi perencanaan yang telah 

dilaksanakan oleh sebagian BUMDes menunjukkan bahwa BUMDes telah memiliki modal 

awal dalam fungsi manajemen. Namun demikian, masih adanya BUMDes yang belum 

memiliki dokumen rencana menunjukkan hal ini menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan berbagai fungsi manajemen yang belum berjalan. Untuk itu, penelitian lanjutan 

tentang fungsi manajemen diperlukan serta perlu adanya langkah untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut melalui penyusunan tata cara penyusunan rencana kerja yang dapat 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Fungsi 

Perencanaan; Manajemen 
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melibatkan Pemeirntah Daerah atau BUMDes lainnya.  

82 

Persepsi Dan Partisipasi 

Masyarakat Terhadap Penerapan 

Program Kerja Bumdes Dwi 

Amertha Sari Di Desa Jinengdalem 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap 

program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dwi Amertha Sari Jinengdalem. Penelitian 

ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 4.651 orang. Teknik yang digunakan random sampling. Jumlah 

sampel sebanyak 98 orang Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan kuesioner, 

analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

: persepsi masyarakat terhadap program kerja BUMDes Dwi Amertha Sari Jinengdalem 

dikategorikan setuju hal ini dapat dilihat dari tiga dimensi yakni : dimensi pelaku persepsi 

,objek yang dipersepsikan dan konteks dari situasi persepsi itu dilakukan jawaban responden 

dikategorikan Setuju, dan partisipasi masyarakat terhadap program kerja BUMDes Dwi 

Amertha Sari Jinengdalem dikategorikan tinggi hal ini dapat dilihat dari dua dimensi yakni 

dimensi perencanaan program   kerjadan b) dimensi pelaksanaan program kerja jawaban 

responden dikategorikan Tinggi 

Masyarakat Desa; Partisipasi; Persepsi; 

Program BUMDes 
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83 

Persepsi Dan Partisipasi Pemerintah 

Desa Dalam Perencanaan 

Pengembangan Bumdes Di 

Kecamatan Kendawangan 

Partisipasi pemerintah desa dipengaruhi oleh pola pikir dan pandangan terhadap BUMDes. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dan partisipasi pemerintah desa 

dalam pengembangan BUMDes di Kabupaten Kendawangan. Pengambilan sampel 

dilakukan secara purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden. 

Metode analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan skala interval kelas. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa persepsi Pemerintah Desa terhadap pembangunan BUMDes 

sudah baik, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Desa setuju BUMDes sebagai upaya 

percepatan ekonomi pedesaan. Tingkat partisipasi pemerintah desa terhadap 

pengembangan BUMDes tergolong tinggi, berdasarkan rumusan pengembangan BUMDes 

yang telah dilakukan oleh masing-masing desa. Pemerintah desa juga telah mengalokasikan 

anggaran BUMDes dalam ADD. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 

Masyarakat Desa; Partisipasi; Persepsi; village 

government. 
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PERSEPSI STAKEHOLDER 

TERHADAP PENGEMBANGAN 

BADAN USAHA MILIK DESA 

(BUMDES) DI SUNGAI LANGKA, 

KECAMATAN GEDONG TATAAN 

KABUPATEN PESAWARAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi stakeholder terhadap pengembangan 

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ramaksa di Sungai Langka. Penelitian ini bersifat 

deskriptif dengan pengumpulan data dilakukan secara kualitatif menggunakan pedoman 

wawancara mendalam kemudian dianalisis isi (content analysis). Penelitian dilakukan di 

Bumdes Ramaksa Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Subjek penelitian 

adalah stakeholder program Bumdes yaitu Kepala Desa Sungai Langka, dua orang 

pelaksana operasional Bumdes dan dua orang masyarakat Desa Sungai Langka. Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan November 2018. Fokus penelitian ini adalah keberadaan 

Bumdes, kontribusi Bumdes dalam penguatan ekonomi dan pembangunan desa serta 

persepsi stakeholder terhadap perkembangan Bumdes Ramaksa Desa Sungai Langka. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa unit usaha yang dijalankan oleh Bumdes Ramaksa antara 

lain unit usaha pengelolaan isi ulang air minum, lembaga keuangan mikro, peternakan, dan 

sub agen air minum Izaura. Pemilihan unit usaha ini didasarkan pada sumber daya dan 

potensi yang ada di Desa Sungai Langka. Badan usaha milik desa Ramaksa dibentuk 

berdasarkan asas manfaat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Persepsi 

stakeholder terhadap pengembangan Bumdes Ramaksa dilihat dari empat aspek, yaitu 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); persepsi; 

stakeholder 
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aspek ekonomi, ekologi, sosial dan kelembagaan. Dari keempat aspek yang dinilai, Bumdes 

Ramaksa sudah tergolong baik. Menurut informan, program Bumdes sebagai inplementasi 

program pemberdayaan masyarakat berupaya untuk menciptakan pertumbuhan di bidang 

ekonomi rakyat dan pemerataan kesejahteraan melalui perluasan kesempatan berusaha 

bagi usaha kecil masyarakat yang diukur dari peningkatan pendapatannya 

85 

Perubahan Sosial Petani Penerima 

Program Bumdes Ageng Di Desa 

Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten 

Malang 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan sosial pada petani penerima 

program BUMDes Ageng Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang 

digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data 

ada tiga, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Simpulan penelitian ini adalah 

BUMDes memberikan perubahan pada kondisi sosial masyarakat Desa Ngroto khususnya 

para petani. Perubahan sosial mempengaruhi mata pencaharian, interaksi, pendapatan, 

pendidikan. Petani di Desa Ngroto memilih menggunakan pinjaman usaha bibit di BUMDes 

Ageng karena lebih menguntungkan bagi kondisi sosial petani.Program yang diberikan 

BUMDes Ageng juga berhasil mengentaskan sebagian Rumah Tangga Hampir Miskin di 

Desa Ngroto dari 477 KK menjadi 27 KK. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 
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Program Kemitraan Universitas Bagi 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

Desa Losari, Kecamatan Pakis, 

Kabupaten Magelang 

Tujuan dari pengabdian ini adalah mengetahui dan mengevaluasi mengenai SWOT, 

memberdayakan potensi yang dimiliki Desa Losari, dan memotivasi masyarakat untuk 

konsisten secara bertahap melakukan analisis SWOT sehingga terbentuk kelembagaan 

masyarakat yang partisipatif dan mandiri serta meningkatnya rata-rata pendapatan warga 

desa dan pendapatan desa secara bertahap. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan 

tersebut yaitu dengan melakukan pelatihan dan pendampingan yang melibatkan pengurus 

BUMDES dan masyarakat untuk bersama-sama menelaah analisis SWOT di Desa Losari. 

Tahapan kegiatan yang akan dilakukan meliputi persiapan, sosialisasi, pelaksanaan 

pelatihan, pendampingan, evaluasi dan penyusunan laporan yang dilakukan selama 4 bulan 

Analysis SWOT; Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes); Bank Sampah; Hydroponic 
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Rekonstruksi Sosial Ekonomi (Studi 

Bumdes Sebagai Pemberdayaan 

Masyarakat Nelayan Desa Sangiang 

Kabupaten Bima) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui usaha Bumdes dikalangan masyarakat Masyarakat 

Nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima,Untuk mengetahui Rekonstruksi Sosial Ekonomi 

dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima. Jenis 

penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami lebih 

dalam tentang pemberdayaan masyarakat lewat bumdes dan kondisi perekonomian 

masyarakat nelayan. Informan ditentukan secara purposive sampling berdasarkan 

karakteristik informan yang telah ditetapkan yaitu pengurus BUMDes, pemerintah desa, serta 

masyarkat nelayan desa sangiang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, 

dan wawancara mendalam. Teknik analisis data melalui berbagai tahapan yaitu reduksi data, 

panyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan teknik keabsahan data menggunakan 

triangulasi sumber, teknik dan waktu.Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini 

dari aspek Pemanfaatan : Bumdes Dalam pemanfaatan Usaha BUMDES pada masyarakat 

nelayan Di Desa Sangiang belum membuahkan hasil dan menyentuh nelayan dan belum 

pernah mendapatkan atau merasakan manfaat dari BUMDES itu sendiri bahkan unit-unit 

usaha yang dibuat oleh pengurus bumdes BUMDES Sangiang telah gagal dalam 

memanfaatkan sumber daya yang ada. Sementara dari aspek Rekonstruksi Sosial Ekonomi : 

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan 

kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang 

harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 
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harus dilakukan agar kemudian terjadi perubahan dalam aspek ekonomi maupun social 

masyarakat nelayan.  

88 

SKENARIO PEMBIAYAAN MIKRO 

BUMDes BERBASIS POTENSI 

ELIT DESA SUNGAI KAKAP 

KABUPATEN KUBU RAYA 

Dalam upaya memberdayakan seluruh potensi elit/aktor desa, maka kami  mengkaji  desain  

Skenario  Pembiayaan  Mikro  BUMDes  Berbasis Potensi Elit Desa Sungai Kakap 

Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Hal   ini  terutama   dikarenakan   bahwa   di   

Kabupaten   Kubu   Raya  yang merupakan daerah pemekaran terbaru di Provinsi 

Kalimantan Barat dalam beberapa  tahun  terakhir ini mengalami perkembangan dan 

kemajuan yang cukup pesat.  namun eksistensi seluruh potensi yang ada seperti kelompok 

tani/ perikanan belum mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Melalui metode 

penelitian kualitatid dengan menggunakan teknik PRA dan FGD kajian mendalam  dilakukan  

penelitian  ini.  Tujuannya  adalah    untuk  merancang desain implementasi dengan model 

penguatan pembiayaan mikro melalui pelembagaan BUMDes yang berbasis masyarakat di 

desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. 

Namun jika sudah ada tetapi kedudukan hukumnya yang masih belum jelas, ini berarti 

tinggal menndaklanjuti kepastian hukumnya saja.Kerumitan dan resiko pengelolaan 

pembiayaan mikro pada BUMDes membutuhkan kematangan kelembagaan  yang  memadai.  

Kondisi  ini  menjadi  warga  lebih  berhati-hati ladi. Posisi desa yang memadai yakni   

dengan berbagai potensi yang ada membuat masih belum dan sulit untuk menyepakati 

keberadaan BUMDes. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Koperasi; 

Kredit Mikro; Skenario 
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89 

Sosialisasi Dan Pelatihan 

Penggunaan Internet Sehat Bagi 

Anggota Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) Mozaik Desa Pematang 

Serai 

Teknologi Internet dapat berakibat banyak hal negatif pada masyarakat jika tidak dibekali 

dengan pengetahuan. Di era globalisasi seperti sekarang ini internet menjadi kebutuhan 

utama dalam kehidupan sehari-hari. Internet memiliki peran yang sangat baik dalam 

membantu peran bisnis, pembelajaran, komunikasi maupun permaslaahan-permasalahan 

lain yang ditemukan saat tidak menggunakan internet atau biasa disebut cara manual. Jika 

tidak menggunakan dan mengikuti perkebangan internet maka akan tertinggal dari aspek 

bisnis dan ekonomi. Tujuan yang ingin dicapai dari pengabdian ini adalah meningkatkan 

pemahaman dan pengetahuan masyarakat khususnya Bumdes Mozaik Desa Pematang 

Serai mengenai penggunaan Internet yang aman,  sehat dan tepat yang dapat meredam 

pengaruh buruk dari sisi dampak negative yang ditimbulkan dari internet. Karena pada 

kenyataannya banyak masyarakat yang tidak memiliki pengetahuna tentang penggunaan 

internet yang sehat, aman dan tepat. Kemudian yang tak kalah penting adalah ketika 

penggunaan internet dilakukan secar sehat dengan penuh kesadaran maka akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Desa Pematang Serai. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 

Globalisasi; Internet sehat 
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Spk Penentuan Pemberian 

Pinjaman Kepada Anggota Bumdes 

Dengan Metode Simple Additive 

Weighting 

Teknologi informasi sebagai salah satu alat bantu dalam kualitas ketenagakerjaan salah satu 

dunia pemerintahan di desa khususnya di bidang Badan Usaha Milik Desa yang masih 

melakukan pekerjaan dengan sistem manual. Selain itu, dibutuhkan suatu sistem pendukung 

keputusan untuk membantu sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi untuk 

menjalankan suatu proses secara cepat dan efisien. Pendekatan mencari nilai bobot atribut 

yaitu mendekati adanya subyektif, pendekatan obyektif dan pendekatan integrasi antara 

subjektif dan objektif. Implementasi Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode 

Pembobotan Aditif Sederhana dapat digunakan untuk menentukan pemberian pinjaman 

kepada anggota BUMDes Maju Bersama dengan memasukkan dalam bentuk data alternatif 

kemudian memasukkan nilai bobot yang terlihat pada kriteria yang ada, sehingga dapat 

menghasilkan nilai perhitungan dan peringkat calon penerima pinjaman. Draf ini akan 

menunjukkan hasil akhir dari setiap anggota yang akan meminjam dana, dan peringkat 

tertinggi dapat dikatakan dari anggota yang akan menerima bantuan pinjaman, peringkat 

terendah akan diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan nantinya untuk menerima 

Data Bantuan; SAW 
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bantuan pinjaman. 

91 

Strategi Pengembangan Badan 

Usaha Milik Desa (Bumdes) 

Berbasis Pertanian Di Kabupaten 

Sumbawa Barat 

Salah satu upaya untuk mengembangkan ekonomi desa di Kabupaten Sumbawa Barat 

adalah dengan mendirikan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) 

berbasis pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor internal dan 

eksternal Bumdes berbasis pertanian; dan merumuskan strategi pengembangan Bumdes 

berbasis pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten 

Sumbawa Barat. 40 responden dipilih secara purposive sampling. Metode penelitian ini 

adalah metode survei. Uji validitas instrumen dilakukan dengan teknik korelasi Pearson 

Product Moment, dan untuk uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Data yang 

terkumpul dianalisis menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

faktor internal berupa kekuatan utama Bumdes berbasis pertanian adalah usaha yang 

dikelola oleh Bumdes melayani kebutuhan pokok masyarakat, sedangkan kelemahan 

utamanya adalah kemampuan pengelola pengelola Bumdes yang masih kurang, dan belum 

adanya pemasaran. jaringan. Untuk faktor eksternal, peluang utama Bumdes berbasis 

pertanian adalah dukungan regulasi pemerintah daerah dan pusat, luas dan potensi 

pertanian dapat dikembangkan secara optimal serta pengembangan dan perluasan usaha 

pertanian, sedangkan ancaman utama Bumdes adalah minimnya partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan Bumdes. Hasil analisis SWOT, strategi Bumdes berbasis pertanian di 

Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilakukan dengan menggunakan strategi W-O (Weakness-

Agriculture; Analysis SWOT; Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes); Strategi Pengembangan 
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opportunity) yaitu strategi yang meminimalisir kelemahan yang dimiliki untuk merebut 

peluang. Kata kunci: Analisis. SWOT, Pertanian, Strategi Pembangunan, Badan Usaha Milik 

Desa, Kabupaten Sumbawa Barat 
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Strategi Pengembangan Badan 

Usaha Milik Desa (Bumdes) Kasus 

Di Bumdes Mitra Sejahtera Desa 

Cibunut Kecamatan Argapura 

Kabupaten Majalengka 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten 

Majalengka pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Sejahtera mulai bulan Januari – 

Agustus 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran BUMDes Mitra 

Sejahtera, mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal dan eksternal yang dapat 

mempengaruhi perkembangan BUMDes Mitra Sejahtera, serta mengetahui alternatif strategi 

apa yang memungkinkan untuk diterapkan dalam pengembangan BUMDes Mitra Sejahtera. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik 

penentuan responden dipecah menjadi dua yaitu sampling jenuh (sensus) dan snowball 

sampling total jumlah responden adalah 35 orang yang terdiri dari pengurus BUMDes Mitra 

Sejahtera, Aparat Desa Cibunut, Petani Desa Cibunut dan Karang Taruna Desa Cibunut. 

Teknik analisis yang digunakan yaitu Deskriptif, analisis SWOT dan matriks QSPM. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa BUMDes Mitra Sejahtera telah dibentuk dari tahun 2015 dan 

memiliki tiga bidang usaha yang dijalankannya yaitu pengelolaan tanah gunung, kios 

pertanian dan otomotif (grasstack). Faktor lingkungan internal BUMDes Mitra Sejahtera yang 

diamati yaitu manajemen, keuangan, SDM, sarana dan prasarana, serta payung hukum, 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Strategi 

Pengembangan 
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sedangkan Faktor lingkungan eksternal yang diamati adalah teknologi, mitra bisnis, 

pemerintah, potensi desa, partisipasi masyarakat dan pesaing. Strategi yang menjadi 

prioritas utama untuk pengembangan BUMDes Mitra Sejahtera adalah menjadi distributor 

usaha atau sebagai pemasok barang untuk kios pertanian dengan nilai TAS (Total Atractive 

Score) tertinggi 

93 

Strengthening Manajement of 

BUMDes to Increase Income and 

Welfare of Hendrosari Village, 

Menganti District, Gresik Regency 

Dalam program PKM, mitra kami adalah Pengembangan Potensi Desa Hendrosari, 

Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Lokasi desa ini dekat dengan Kecamatan Benowo, 

Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Desa ini berpotensi memperkuat pengelolaan dalam 

pengelolaan Desa Wisata dan hasil produk yang dikelola Badan Usaha Milik Desa. Desa 

wisata ini berada di atas tanah desa dengan luas sekitar 10 hektar dengan potensi wisata 

alam dengan konsep edukasi.Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terdapat dua 

permasalahan yang dihadapi mitra kerja, 1) Kurangnya pengelolaan yang optimal Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDE) yang mengelola Eduwisata. 2) Kurangnya pengetahuan dan 

partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi desa dan wisata Lontar Sewu. 

Beberapa hal yang direncanakan oleh tim PKM adalah memperkuat manajemen BUMDes 

dengan mengadakan seminar dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan masyarakat Desa Hendrosari pada umumnya dan manajemen BUMDes pada 

khususnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas yang berdampak 

pada pengelolaan usaha yang baik dan peningkatan kapabilitas pengelolaan BUMDes, 

pendapatan masyarakat dan desa. Kegiatan ini diwujudkan dengan pendekatan berupa 

pembuatan program kerjasama berkelanjutan hingga berakhirnya PKM. , menciptakan 

suasana kekeluargaan antara keduanya dan memahami bahwa masalah yang dialami 

merupakan masalah bersama sehingga dapat diselesaikan bersama sesuai dengan tingkat 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 
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tanggung jawab untuk mencapai manfaat yang diharapkan yaitu peningkatan hasil panen, 

produksi dan produktivitas serta daya saing, kemandirian dan kesejahteraan. dari komunitas. 

94 

Studi hermeneutika pengendalian 

intern pemberian kredit badan usaha 

milik desa (BUMDes) 

Pengendalian internal merupakan ruh dari suksesnya lajunya BUMDes. Oleh karnanya 

keamanan atas pemberian kredit harus diperhatikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

bagaimana penerapan pengendalian internal di BUMDes Giri Samudra di Desa Jambu 

Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan 

pendekatan hermeneutika mendalam untuk memahami bentuk-bentuk symbol komunikasi 

oleh pihak BUMDes pada saat pemberian kredit. Hasil penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa pengendalian internal dalam sistem pemberian kredit pada BUMDes 

Giri Samudra Desa Jambu belum menerapkan pengendalian internal dengan maksimal. Kata 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 
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Success Factors of Village-Owned 

Enterprises (BUMDes) Performance 

in Indonesia: An Exploratory Study 

Otonomi penuh yang diberikan kepada pemerintah desa oleh pemerintah Indonesia datang 

dengan tuntutan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membawa peluang 

sekaligus tantangan. Pasalnya, tidak semua BUMDes yang sudah berdiri bisa berkinerja 

memuaskan. Padahal, dari 3900 BUMDes yang ada, hanya sebagian kecil yang 

menunjukkan kinerja yang memuaskan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan yang mendorong kinerja 

BUMDes. Penelitian dilakukan pada bulan November hingga Desember 2018. Subjek 

penelitian adalah BUMDes Amarta, Srimartani Makmur, dan Tirtonirmolo yang berlokasi di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ketiga BUMDes ini dipilih karena menjadi tolak ukur 

pengelolaan BUMDes di Indonesia. Informan penelitian adalah direktur dan karyawan 

BUMDes tersebut dimana masing-masing BUMDes diwakili oleh satu direktur dan satu 

karyawan. Data diperoleh dari wawancara langsung dan dokumentasi. Analisis data 

menggunakan pendekatan kualitatif yang terdiri dari tahap reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong 

kinerja BUMDes adalah patriotisme dan semangat pegawai BUMDes, keterampilan, 

pelatihan, tingkat pendidikan, pengalaman, kejujuran (perilaku etis), memiliki rasa tanggung 

jawab, ketulusan, kesungguhan, kepedulian terhadap lingkungan. dan masyarakat, ulet, 

kekompakan tim, komunikasi yang transparan antar pengelola BUMDes, sikap pantang 

menyerah dalam berusaha mencapai target kinerja, religiusitas, kepuasan kerja, gaya 

kepemimpinan visioner (transformasional), dan adanya mekanisme insentif. 
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Teknologi Pengolahan Pakan 

Berbahan Indigofera zollingeriana: 

PKM Sekolah Petani Desa 

BUMDES Belabori, Mengatasi Krisis 

Pakan di Musim Kemarau 

Ketersediaan hijauan pakan yang berkualitas di musim kemarau menjadi salah satu kendala 

dalam peningkatan produktivitas livesctok. Biaya produksi ternak tertinggi adalah pakan yaitu 

60-70% dari total kebutuhan usaha ternak, sehingga pakan merupakan komponen utama 

dalam pengembangan peternakan. Indigofera zollingeriana merupakan tumbuhan polong-

polongan yang dapat tumbuh dengan baik dalam waktu lama sebagai hijauan pakan (HMT), 

beradaptasi sangat baik dengan kondisi lingkungan yang beragam, dan toleran terhadap 

iklim kering berkepanjangan. Keunggulan lain dari tanaman ini adalah kandungan nutrisinya 

yang tinggi, yaitu 35% protein, 15% serat kasar, 86% daya cerna dan kandungan anti nutrisi 

yang sangat rendah. Keunggulan tanaman ini perlu dibagikan kepada masyarakat khususnya 

petani. Badan usaha milik Desa Sejahtera Belabori, merupakan salah satu BUMDES yang 

telah mengembangkan Indigofera sejak tahun 2018, namun masyarakat belum 

memanfaatkan tanaman tersebut secara optimal. Desa Belabori merupakan daerah dengan 

jumlah ternak yang cukup banyak termasuk sapi, kambing dan unggas. Untuk 

menyebarluaskan pemanfaatan Indigofera, dilakukan program Sekolah Petani Desa berupa 

rumah belajar bersama dosen, mahasiswa, petani, peternak dan Bumdes untuk mengolah 

Indigofera menjadi pakan yang bergizi dan digunakan pada musim kemarau. Tujuan dari 

kegiatan “Sekolah Petani Desa” adalah untuk mentransfer teknologi hasil penelitian di 

laboratorium ke lapangan. Kegiatan SPD menjadi media aplikasi langsung hasil penelitian 

kampus ke bidang petani dan peternak serta memberikan pengalaman yang sangat berharga 

bagi peneliti, peternak dan mahasiswa yang terlibat langsung dalam kegiatan pengabdian 

masyarakat yang terintegrasi dengan praktik kerja lapangan mahasiswa peternakan. 

Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dan mencapai target keluaran yaitu peternak dapat 

mengolah Indigofera menjadi tepung konsentrat hijau, pellet, UMB, hay dan silase. Indigofera 

merupakan sumber utama protein untuk sapi dan kambing di Desa Belabori dan 

dimanfaatkan oleh Bumdes untuk menjadi sumber pendapatan melalui usaha konsentrat 

hijau. 
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the Analysis of Putukrejo Village 

Government Readiness in Forming 

Bumdes As a Development Efforts 

of Rural Communities Based on 

Creative Economy 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan pemerintah desa dalam membentuk 

BUMDes serta faktor-faktor pembentuk kesiapan tersebut sebagai upaya pemberdayaan 

masyarakat desa berbasis ekonomi kreatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilakukan di BUMDes “Barokah” milik Desa 

Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Hasil kajian tersebut menegaskan 

bahwa Pemerintah Desa Putukrejo memiliki kesiapan yang cukup baik dalam membentuk 

BUMDes. Terbukti dengan berkembangnya unit-unit bisnis yang sangat membantu 

pemberdayaan masyarakat pedesaan setempat. Selain itu, BUMDes “Barokah” juga 

berupaya untuk memberdayakan masyarakat berbasis ekonomi kreatif dengan mendirikan 

objek wisata Pasar Sumber Sira yang digunakan untuk mengelola hasil kreativitas 

masyarakat. 
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The Impact Of Village-Owned 

Enterprises (Bumdes) In 

Strengthening Local Economy In 

The Border Village Of Sebente, 

Bengkayang Regency 

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai lembaga swadaya 

masyarakat dan melihat potensi yang dimilikinya, serta kebutuhan masyarakat, kehadiran 

BUMDES "SETANGA LESTARI" di Desa Sebente Kecamatan Teriak merupakan dukungan 

pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan untuk kehidupan yang lebih 

baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, mengetahui 

permasalahan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa di Desa 

Sebente Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang. . Penelitian kualitatif deskriptif, dengan 

berbagai tahapan antara lain menemukan literatur yang sesuai dengan masalah dan topik 

yang sesuai dengan objek yang akan diteliti, observasi lapangan, izin kepada pihak terkait 

untuk melengkapi instrumen hingga tahap penyelesaian, analisis data, dan tahap selanjutnya 

data direduksi, kemudian divalidasi sehingga penelitian menjadi sempurna. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa BUMDES belum berdampak positif terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa, karena masih terdapat sebagian masyarakat yang masuk 

dalam kategori prasejahtera. 
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Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

Berbasis Syariah 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk Laporan Keuangan BUMDes Syariah. 

Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Standar akuntansi yang menjadi dasar dalam 

penyusunan laporan keuangan BUMDes syariah adalah PSAK ETAP, PSAKS Syariah dan 

Permendes No. 4 Tahun 2015 yang mengatur tentang pembentukan, pemeliharaan, 

pengelolaan, dan pembubaran BUMDes. Hasil penelitian menjelaskan bahwa laporan 

keuangan BUMDes syariah berbeda dengan bisnis lainnya, karena: 1) BUMDes memiliki 

fungsi ganda, lembaga komersial dan sosial, sehingga BUMDes memiliki dua jenis laporan 

keuangan, laporan keuangan sosial dan laporan keuangan komersial; 2) Alokasi PAD 

(Pendapatan Desa) yang diambil dari keuntungan BUMDes; 3) Penambahan suntikan modal 

dana ADD (Alokasi Dana Desa) setiap tahun; 4) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi 

hasil yang menyajikan besaran bagi hasil pihak BUMDes dan pemilik dana 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Financial 
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TINJAUAN YURIDIS TENTANG 

BADAN USAHA MILIK DESA 

DALAM PERSPEKTIF 

KEMANDIRIAN EKONOMI 

MASYARAKAT (Studi di BUMDES 

Desa Dawuan Kecamatan Tengah 

Tani Kabupaten Cirebon) 

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk : 1) Untuk mengetahui upaya yang 

dilakukan Bumdes dalam mengembangkan usaha. 2) Untuk mengetahui apakah keberadaan 

Bumdes memiliki korelasi signifikan bagi kemandirian ekonomi masyarakat. Permasalahan 

yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 1. Benarkah keberadaan Bumdes dapat 

memberdayakan ekonomi masyarakat.? 2. Apakah keberadaan Bumdes memiliki korelasi 

signifikan bagi kemandirian ekonomi masyarakat berdasarkan Indikator keberhasilan 

menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

Kuantitatif yang berdasarkan Implementasi serta kendala-kendala hukum dalam 

pemberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pendekatan yang digunakan dalam 

mengkaji permasalahan adalah Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum 

dokrinal atau penelitian hokum teoritis. Karena pada penelitian normative ini focus pada 

kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan Peraturan 

Perundang-undngan, teori hokum dan hasil karyailmiah para sarjana. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa dipandang masih perlu adanya 

sebuah evaluasi terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam 

menjalankan kegiatan usaha yang kemudian di topang dengan control dari pemerintah guna 

tercapainya tujuan utama dari pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan 
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Training and Assistance for Village-

Owned Enterprises (Bumdes) Based 

on Local Potential in Babalanlor 

Village, Bojong District, Pekalongan 

Regency 

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang dibentuk oleh masyarakat untuk 

mewujudkan kemandirian dan kemakmuran desa. Tujuan BUMDes adalah sebagai 

instrumen modal sosial yang diharapkan dapat menjadi primadona dalam upaya 

menjembatani penguatan ekonomi pedesaan. Untuk mewujudkan desa yang mandiri dan 

sejahtera, diperlukan keterlibatan pihak lain, antara lain dengan melibatkan masyarakat, 

kelompok, praktisi, akademisi, dan pemerintah. IAIN Pekalongan sebagai salah satu 

perguruan tinggi yang telah melakukan pengabdian kepada masyarakat dan memiliki 

kepedulian terhadap masalah kesejahteraan masyarakat, melalui metode penelitian tindakan 

yang dilengkapi dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara, 

dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus, suatu rencana tindakan adalah dikembangkan. 

Tim pengabdian masyarakat Institut Agama Islam Negeri Pekalongan bersama masyarakat 

telah memberikan pendampingan dalam proses pembuatan BUMDes berbasis potensi lokal. 

Melalui program pendampingan pembuatan BUMDes di Desa Babalanlor, desa telah 

menghasilkan luaran dan luaran. Pertama, BUMDes bernama Sukses Mulyo beserta 

anggaran dasarnya. Kedua, masyarakat dampingan sudah memiliki kesadaran akan 

pentingnya BUMDes karena dengan hadirnya BUMDes diharapkan dapat berperan dalam 

meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), memberikan pelayanan kepada 

kebutuhan masyarakat, meningkatkan usaha. peluang dan pengurangan pengangguran di 
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Uang dan ruang yang berkelanjutan 

dalam pembentukan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) 

Uang dan ruang adalah elemen yang terus diperebutkan. Artikel ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan peran uang dan ruang dalam mendukung kegiatan pembangunan, dengan 

menggunakan studi kasus Mbatakapidu. Yang dimaksud dengan “uang” dalam pasal ini 

adalah bantuan dana dari pihak luar seperti pemerintah (pusat, provinsi atau kabupaten), 

lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pihak internal seperti swadaya (sumber daya 

lokal), sedangkan “ruang” Yang dimaksud dalam pasal ini adalah lembaga daerah yang 

disebut BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada 5 

informan yang dipilih secara purposif. Data sekunder dari penelitian sebelumnya digunakan 

sebagai pelengkap data primer. Peneliti juga mengadakan FGD untuk mendapatkan 

penjelasan yang lebih akurat tentang fenomena tersebut. Studi kasus menunjukkan bahwa 

dana yang masuk ke desa belum dibarengi dengan keberadaan BUMDes, karena belum 

adanya regulasi pendukung seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Desa (Perdes) 

tentang BUMDes Kabupaten Sumba Timur, khususnya di Mbatakapidu. BUMDes sebagai 

instrumen pembangunan ekonomi desa harus diikuti dengan adanya regulasi sebagai 

landasan hukum yang didorong oleh nilai-nilai lokal yang menjadi pedoman pengetahuan, 

sikap dan praktik masyarakat adat. 
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Upaya Pembentukan Bumdes 

Melalui Analisa Swot Di Desa 

Lengkosambi Timur Kabupaten 

Ngada Ntt 

Pengabdian Masyarakat dilakukan oleh Program Studi Manajemen Universitas Flores di 

desa Lengkosambi Timur, Kabupaten Ngadaa, Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk 

kolaborasi antara akademisi dan masyarakat dalam menanggapi tantangan pembangunan, 

terutama dalam menjawab masalah di desa Lengkosambi tentang upaya untuk membentuk 

Badan Usaha milik desa. Analisis SWOT dilakukan untuk melihat kekuatan dan kelemahan 

serta peluang dan tantangan sebagai bentuk analisis potensi desa sehingga dapat 

digunakan sebagai bisnis desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs). Hasil penelitian 

ini adalah penjelasan berdasarkan analisis SWOT dan pengembangan strategi yang dapat 

diterapkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung 

kesejahteraan masyarakat desa dan keberlanjutan ekonomi masyarakat desa Lengkosambi 

Timur.Abstract: Community Service conducted by the University of Flores Manajement Study 

Program in November 2018 in East Lengkosambi village, Ngada Regency, East Nusa 

Tenggara as a form of collaboration between academics and the community in responding to 

development challenges, especially in answering problems in Lengkosambi village about the 

efforts to establish a village-owned Business Entity. SWOT analysis is conducted to see 

strengths and weaknesses as well as opportunities and challenges as a form of analysis of 

village potential so that it can be used as a village business through Village-Owned 

Enterprises (BUMDEs). The results of  this study are explanations based on the SWOT 

analysis and the development of strategies that can be implemented to form village-owned 

enterprises (BUMDes) in supporting village community welfare and economic sustainability of 

the East Lengkosambi village community. 
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Upaya Peningkatan Literasi 

Keuangan Pengurus BUMDES 

Melalui Pelatihan Keuangan di 

Kecamatan Cimaung Kabupaten 

Bandung 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memetakan tingkat literasi 

keuangan dan meningkatkan pemahaman tentang literasi keuangan pengurus BUMDes di 

Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. Kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu 

tahap survei, tahap pelatihan serta tahap praktek. Tingkat literasi keuangan yang di survei 

berdasarkan konsep, yaitu pemahaman/pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan 

terhadap lembaga keuangan. Sedangkan Lembaga Jasa Keuangan yang ditanyakan meliputi 

Bank, Asuransi dan Perusahaan Pembiayaan. Survei awal menunjukkan bahwa tingkat 

literasi keuangan pengurus BUMDes yang well literate untuk Bank sebesar 38,90% dan not 

literate untuk Perusahaan Pembiayaan sebesar 68,00%. Dari hasil tersebut diketahui masih 

perlu dilakukan peningkatan program pendidikan literasi keuangan dalam rangka membuka 

akses pengurus BUMDes ke Bank, Asuransi serta Perusahaan Pembiayaan. Setelah 

pelatihan ada peningkatan tingkat literasi keuangan pengurus BUMDes well literate untuk 

Bank menjadi sebesar 41s,35% dan penurunan indeks not literate untuk Perusahaan 

Pembiayaan menjadi sebesar 27,35%. Pengurus BUMDes sudah bisa membuat laporan 

keuangan sederhana, agar bisa memenuhi kewajiban membuat laporan keuangan bulanan 

dengan cara yang transparan dan jujur bagi bisnis-bisnis di BUMDes tersebut. 
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Urgensi Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) Dalam Pembangun 

Perekonomian Desa 

Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) dan pengelolaannya guna kepentingan masyarakat desa. Merujuk pada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, khususnya UU Nomor 6 

Tahun 2014, disimpulkan bahwa BUMDes merupakan suatu lembaga perekonomian desa 

yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa, dan 

pemerintah desa. Tata kelola yang profesional dengan mengacu pada pedoman 

pembentukan BUMDes berdasarkan peraturan perundang- undangan menjadi prasyarat 

berjalannya BUMDes secara baik. Dengan demikian kegiatan ekonomi BUMDes secara ideal 

dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup 

perekonomian nasional 
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