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ABSTRAK 

Setia Sari (1520210082), Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

Dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada 

BUMDES “Karya Bahari” di Desa Dasun Kecamatan Lasem Kabupaten 

Rembang). 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh, disahkannya Undang-Undang No 6 

Tahun 2014 bahwa Desa disarankan untuk memiliki suatu usaha yang berguna 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan 

tersedianya sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumber 

daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak 

perekonomian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah desa 

Dasun mendirikan BUMDES Karya Bahari yang diharapkan dapat meringankan 

kehidupan ekonomi masyarakat melalui program pelatihan, dan pembukaan pasar 

desa agar masyarakat mempunyai pemahaman dan keterampilan dalam mengelola 

usahanya namun dalam praktiknya masih ada masyarakat yang belum 

berpartisipasi dalam program pemerintah ini 

Penelitian ini sendiri bertujuan untuk, mengetahui pengelolaan 

BUMDES, efektifitas pemberdayaan masyarakat, kontribusi BUMDES dalam 

pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat mengenai kontribusi 

BUMDES “Karya Bahari” dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi di 

desa Dasun. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

Sumber data didapatkan dari data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan 

cara pengamatan, observasi, interview/wawancara dan dokumentasi yang 

kemudian dianalisis. Dengan subjek penelitian purposive sampling yaitu, 10 

orang yang terdiri dari wakil direktur BUMDES, bendahara, kepala desa, dan 

tujuh masyarakt desa Dasun. 

Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam proses 

pengelolaan, BUMDES telah sesuai dengan aturan pemerintah dimana tiga unit 

usaha telah dikelola yaitu warung apung, gedung serba guna, dan pasar desa. 

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi; penyuluhan pengelolaan 

hasil laut salah satunya adalah mengelola rumput laut dan ikan bandeng serta 

pelatihan pengelolaan garam. Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Dasun melalui teori pendekatan 

efektivitas Daft yaitu pendekatan sasaran goal, pendekatan stakeholder, 

pendekatan sistem, pendekatan proses internal dan pendekatan nilai bersaing 

sudah cukup efektif,. Dengan adanya pelatihan dan unit usaha yang sudah dibuat 

BUMDES “Karya Bahari” telah berkontribusi dalam pemberdayaan dan 

peningkatan ekonomi masyarakat yang mampu membantu untuk: meningkatkan 

pendapatan ekonomi masyarakat desa, membuka lapangan pekerjaan, dan 

pemberdayaan bagi para pemuda yang ada di desa Dasun.  

 

Kata Kunci: BUMDES, Efektifitas, Pemberdayaan, Peningkatan 

Ekonomi Masyarakat. 

 

 


