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Abstract 

This article focuses on the analysis and offer of managerial BUMDes in Kembiritan Village, Banyuwangi 

Regency. Developing villages need protection and empowerment so that they become: strong villages; advanced 

village; independent village. The implications of the formation of villages with such characteristics, are 

expected to be a strong foundation in implementing government and development towards a just, prosperous, 

and prosperous society. Banyuwangi Regency was chosen in this community service not only because of its 

economic growth agitation, but also because BUMDes in Banyuwangi Regency were not fully maximized, not 

even operating at all. Related to the method of implementation, there are several steps or steps offered by the 

executor of this community service. First, build on the initial agreement of stakeholders. This is important so 

that there is a collective bond and joint commitment in developing BUMDes superior products, especially 

related to the planned production of bottled drinking water in 2019. Second, prepare a business plan that will be 

used as a guide for the interests of governance or management of bottled drinking water production. Third, 

involving local entrepreneurs both in management, as well as the production and marketing process of superior 

products in bottled drinking water, considering that there are quite a number of local entrepreneurs in the 

established Kembiritan Village before the birth of the BUMDes Rukun Makmur. The results of this study are 

the need for comprehensive assistance for local partners for product certification processes, especially bottled 

drinking water. Second, maximizing some unprocessed water points, from geology, there is a 9 meter wide 

underground river. Third, a review of village regulations is needed. Fourth, it is very important to do the 

branding of water packaging products. This community service has also provided a strategy on how to do brand 

imaging, including playing a strategy for choosing the color of product packaging, product vision, product 

targets, as well as how editorial or text of brand writing will be used by BUMDes in marketing their products. 

 

Keywords: BUMDes, innovation, management, added value 

 

Abstrak 

Artikel ini berfokus pada analisis dan tawaran atas manajerial BUMDes di Desa Kembiritan, 

Kabupaten Banyuwangi.  Desa yang telah berkembang perlu perlindungan dan pemberdayaan sehingga menjadi: 

desa kuat; desa maju; desa mandiri. Implikasi dari terbentuknya desa dengan sifat yang demikian, diharap dapat 

menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang 

adil, makmur, dan sejahtera. Kabupaten Banyuwangi dipilih dalam pengabdian masyarakat ini bukan saja 

karena kepesatan pertumbuhan ekonominya, melainkan juga karena BUMDes pada Kabupaten Banyuwangi 

belum sepenuhnya termaksimalkan, bahkan tidak beroperasi sama sekali. Terkait dengan metode pelaksanaan, 

terdapat beberapa tahapan atau langkah yang ditawarkan pelaksana pengmas ini. Pertama, membangun 

kesepakatan awal para pemangku kepentingan. Hal ini menjadi penting agar terdapat ikatan kolektif dan 
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komitmen bersama dalam pengembangan produk unggulan BUMDes, khususnya terkait dengan rencana 

produksi air minum dalam kemasan pada tahun 2019 yang akan datang. Kedua, menyiapkan sebuah rencana 

bisnis (business plan) yang akan digunakan sebagai panduan untuk kepentingan tata kelola atau manajemen 

produksi air minum dalam kemasan. Ketiga, mengikutsertakan pengusaha lokal baik dalam manajemen, maupun 

proses produksi dan pemasaran produk unggulan air minum dalam kemasan, mengingat cukup banyak 

pengusaha lokal di Desa Kembiritan yang established sebelum lahirnya BUMDes Rukun Makmur. Hasil dari 

penelitian ini yakni perlunya pendampingan menyeluruh bagi mitra lokal untuk proses sertifikasi produk 

khususnya air minum dalam kemasan. Kedua, maksimalisasi beberapa titik air yang belum diolah, dari geologi, 

ada sungai bawah tanah selebar 9 meter. Ketiga, diperlukan tinjauan ulang atas peraturan-peraturan desa. 

Keempat, sangat penting untuk melakukan branding produk kemasan air. Pengabdian masyarakat ini telah pula 

memberikan strategi bagaimana melakukan pencitraan merk, diantaranya adalah memainkan strategi pemilihan 

warna kemasan produk, visi produk, sasaran produk, juga sekaligus bagaimana redaksional atau teks tulisan 

merk yang akan dipakai oleh BUMDes dalam memasarkan produknya.   

 

Kata kunci: BUMDes, inovasi, manajemen, nilai tambah 

 

Pendahuluan 

Dalam misi besar pemberdayaan 

desa yang berlandaskan dengan filosofi 

otonomi daerah, konteks Reformasi telah 

memberikan peranan yang amat besar 

kepada aktor pembangunan lokal untuk 

secara mandiri memberdayakan dirinya 

sendiri. Pada posisi yang demikian, 

eksistensi Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) menduduki peran yang 

teramat penting. Sesuai dengan pernyataan 

resmi Kementerian Desa, peran BUMDes 

ini adalah untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat desa dalam skala microfinance 

(detik.com, 24/07/18). Sebagai motor 

penggerak ekonomi desa, BUMDes 

diletakkan dalam posisi strategis dalam 

upaya percepatan pembangunan desa. 

Secara historis desa merupakan 

cikal bakal terbentuknya masyarakat 

politik dan pemerintahan di Indonesia jauh 

sebelum negara-bangsa ini terbentuk. 

Struktur sosial sejenis desa, masyarakat 

adat dan lain sebagainya telah menjadi 

institusi sosial yang mempunyai posisi 

yang sangat penting. Undang-undang yang 

mengatur khusus mengatur tentang desa 

kini telah ada. Pemerintah telah 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). 

Tujuan ditetapkannya pengaturan desa 

dalam UU ini merupakan penjabaran lebih 

lanjut dari ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan 

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Konsideran UU tersebut 

menegaskan latar belakang dibuatnya UU 

Desa dengan kalimat “…dalam perjalanan 

ketatanegaraan Republik Indonesia, desa 

telah berkembang dalam berbagai bentuk 

sehingga perlu dilindungi dan 

diberdayakan agar menjadi kuat, maju, 

mandiri, dan demokratis sehingga dapat 

menciptakan landasan yang kuat dalam 

melaksanakan pemerintahan dan 

pembangunan menuju masyarakat yang 

adil, makmur dan sejahtera”. 

Desa yang telah berkembang perlu 

perlindungan dan pemberdayaan sehingga 

menjadi: desa kuat; desa maju; desa 

mandiri. Implikasi dari terbentuknya desa 

dengan sifat yang demikian, diharap dapat 

menjadi landasan yang kuat dalam 

melaksanakan pemerintahan dan 

pembangunan menuju masyarakat yang 
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adil, makmur, dan sejahtera. Kesan kuat 

yang dapat terlihat dari pertimbangan 

dalam pembentukan UU Desa adalah 

keinginan pemerintah untuk membentuk 

kelembagaan desa yang  lebih maju, salah 

satunya dalam aspek ekonomi. 

BUMDes sebagai basis ekonomi 

desa akan selalu berhadapan dengan 

permasalahan tata kelola. Infrastruktur 

yang belum siap dan/atau mutu sumber 

daya manusia yang tidak mumpuni, akan 

berdampak langsung pada bagaimana 

potret keberhasilan dan kegagalan dari tata 

kelola institusional. Pengabdian 

masyarakat ini mencoba berfokus pada dua 

variabel utama yang melekat pada tumbuh-

kembang BUMDes. Kabupaten 

Banyuwangi dipilih dalam pengabdian 

masyarakat ini bukan saja karena 

kepesatan pertumbuhan ekonominya, 

melainkan juga karena BUMDes pada 

Kabupaten Banyuwangi belum 

sepenuhnya termaksimalkan, bahkan tidak 

beroperasi sama sekali 

(timesindonesia.com, 17/03/17). Oleh 

sebab itu, pengabdian masyarakat ini 

memilih desa Kembiritan sebagai locus 

riset dengan BUMDes Rukun Makmur 

yang bertempat dan beroperasi di sana.  

Desa Kembiritan memiliki jumlah 

populasi penduduk 18.613 jiwa, terdiri dari 

9.292 laki-laki dan 9.321 perempuan. 

Dengan luas wilayah 1.515 Ha, sebagian 

besar penduduk Desa Kembiritan 

bermatapencaharian sebagai buruh tani dan 

pedagang. Secara geografis, Desa 

Kembiritan berada pada titik koordinat B = 

114.19302 dan L = -8.380512. Dengan 

posisi kepadatan populasi yang demikian 

besar, maka menjadi persoalan dan 

tantangan tersendiri bagi BUMDes Desa 

Kembiritan untuk menjawab tuntutan 

sebagai basis ekonomi desa.  

Terkait dengan metode 

pelaksanaan, terdapat beberapa tahapan 

atau langkah yang ditawarkan pelaksana 

pengmas ini. Pertama, membangun 

kesepakatan awal para pemangku 

kepentingan. Hal ini menjadi penting agar 

terdapat ikatan kolektif dan komitmen 

bersama dalam pengembangan produk 

unggulan BUMDes, khususnya terkait 

dengan rencana produksi air minum dalam 

kemasan pada tahun 2019 yang akan 

datang. Kedua, menyiapkan sebuah 

rencana bisnis (business plan) yang akan 

digunakan sebagai panduan untuk 

kepentingan tata kelola atau manajemen 

produksi air minum dalam kemasan. 

Ketiga, mengikutsertakan pengusaha lokal 

baik dalam manajemen, maupun proses 

produksi dan pemasaran produk unggulan 

air minum dalam kemasan, mengingat 

cukup banyak pengusaha lokal di Desa 

Kembiritan yang established sebelum 

lahirnya BUMDes Rukun Makmur. 

 

Pembahasan 

BUMDes Rukun Makmur berdiri 

pada 11 September 2016 dengan dasar 

hukum Perdes Nomor 217 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Pengelolaan 

BUMDes serta Keputusan Kepala Desa 

No. 10 tahun 2016 tentang Pembentukan 

Pengurus BUMDes Kembiritan. Dalam 

usianya yang relatif muda, yakni 2 tahun, 

operasi BUMDes didahului dengan unit 

pelaksana teknis. Produk unggulannya saat 

ini adalah ada pada penyediaan air bersih, 

dan akan direncanakan untuk 

dikembangkan menjadi produk air minum 

kemasan. Mengacu pada ketentuan 
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peraturan perundang-undangan, terdapat 2 

fungsi BUMDes yakni sebagai lembaga 

sosial (social institution), dan lembaga 

komersial (comercial institution). Sebagai 

lembaga sosial, BUMDes semestinya 

berpihak kepada kepentingan masyarakat 

melalui kontribusinya dalam penyediaan 

pelayanan sosial. Sebagai lembaga 

komersial, BUMDes diberi ruang yang 

cukup “longgar” untuk mencari 

keuntungan melalui penawaran sumber 

daya lokal (barang dan jasa).  

Dalam menjalankan mandat dan 

amanat peraturan perundang-undangan 

tersebut, BUMDes Kembiritan memiliki 

visi yakni “Terwujudnya Masyarakat 

Kembiritan yang Sejahtera dan Mandiri 

Didukung Potensi Alam, Pertanian, dan 

Industri Perumahan”. Demi mencapai visi 

tersebut, BUMDes Rukun Makmur 

memiliki 7 misi yakni: i). Memanfaatkan 

sumber daya alam untuk kemakmuran 

masyarakat desa; ii) Memfasilitasi petani 

untuk meningkatkan produksi 

pertaniannya; iii). Memfasilitasi 

permodalan untuk ekonomi produktif; iv). 

Meningkatkan pelayanan umum 

masyarakat desa; v). Meningkatkan 

ketahanan pangan ekonomi keluarga 

masyarakat desa melalui program strategis 

usaha pertanian dan usaha kerakyatan 

lainnya; vi). Membangkitkan kegiatan 

ekonomi kecil dan menengah melalui 

pengembangan kerajinan dan industri 

rumahan; vii) Upaya menggali potensi 

desa yang belum terkelola. Secara 

organisatoris, BUMDes Rukun Makmur 

terdiri dari 4 layer organisasi, yakni 

Penasehat BUMDes, Dewan Pengawas, 

Pengurus Harian BUMDes, dan Kepala 

Unit Usaha. Dan Kepala Desa Kembiritan 

(ex officio) didapuk sebagai Penasehat 

BUMDes.  

Ada beberapa unit usaha yang akan 

dianalisis. Pertama, Unit Usaha 

Pengelolaan Air Bersih (HIPPAM). Unit 

usaha ini didukung oleh 1 orang petugas 

teknis, 4 orang petugas jaringan, dan 2 

orang koordinator rekening. Adapun 

kepemilikan aset untuk unit usaha 

HIPPAM yakni sumur bor 3 titik, sumber 

air 1 titik, pipa jaringan 3688 M, listrik 

10600 Watt, dan Jet Pump 1 unit. Unit 

usaha HIPPAM menjangkau jumlah 

pelanggan sebanyak 601 kepala keluarga 

(KK). Dalam menjalankan aktivitasnya, 

unit usaha ini mengacu pada Perdes No. 10 

tahun 2017 tentang Retribusi PAM. 

Terdapat 3 sumur untuk masyarakat dan 1 

tandon untuk air kemasan.  

Kinerja unit usaha HIPPAM dapat 

dilihat dari laba per 31 Desember 2017, 

yakni total pendapatan yang dihasilkan 

sebesar Rp.181.029.000,00, dan 

biaya/beban yang ditanggung unit usaha 

sebesar Rp.135.599.500,00. Dengan 

demikian, laba yang diraih dari unit usaha 

HIPPAM sebesar Rp.45.429.500,00.
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Tabel 1. 

Kinerja Unit Usaha HIPPAM per 31 Desember 2017 

No Beban Biaya Pengeluaran Jumlah Persentase 

1 HR Petugas Lingkungan  27.011.000.00 14,92 

2 Token Listrik 65.133.000.00 35,98 

3 Material Pasang Baru  20.794.000.00 11,49 

4 Ongkos Pasang Baru  6.660.000.00 3,68 

5 Perbaikan-perbaikan  6.122.500.00 3,38 

6 Konstribusi Tempat  1.150.000.00 0,64 

7 ATK 1.132.000.00 1,18 

8 Listrik Mushollah Balai Desa 518.000.00 0,28 

9 Hutang/lain-lain  6.079.000.00  3,36 

 Jumlah 135.599.500.00  74,90 

 

Unit usaha berikutnya adalah Unit Usaha Toko BUMDes Rukun Makmur. Toko 

BUMDes merupakan satu unit 

usaha yang menyediakan berbagai 

pelayanan yang berorientasi komersial. 

Beberapa pelayanan yang dimaksud yakni 

menyediakan ATK, jasa foto copy, 

menyediakan 9 bahan pokok, pulsa listrik 

dan HP, serta pembayaran BPJS 

Ketenagakerjaan. Dalam menjalankan 

usaha ini, BUMDes mendapatkan sumber 

dana dari Dana Desa (DD) tahun 2017 

sebesar Rp.50.000.000,00. 

Gambar 2 

Toko BUMDes Rukun Makmur 

 

 

Sumber data: primer penelitian, 2018. 

Unit Usaha berikutnya adalah 

LKM (Lembaga Keuangan Mikro). LKM 

menyediakan beberapa jenis usaha. 

Diantaranya adalah menyalurkan dana 

pinjaman 8 kelompok tani; jasa pinjaman 

1,5 % dengan pengembalian setiap 4 

bulan. Sumber dana dari PUAP dan dana 

tersalur pada akhir bulan Agustus 2018 

sebesar Rp.128.000.000,00. Kemudian ada 

juga Unit Pelayanan Sosial (Distribusi 

Rastra/BPNT) yang mengoperasikan 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) murni 



 

Jejaring Administrasi Publik, Vol. 10, No. 2. Juli-Desember 2018 

1372 

 

yakni 900 PKM dan penerima PKH 240 

PKM. Unit usaha terakhir adalah Unit 

Pelayanan Sosial (E-Warung). Unit usaha 

ini melaksanakan program Rantang Kasih. 

Program ini adalah inovasi pemerintah 

daerah Kab. Banyuwangi, dan di Desa 

Kembiritan terdapat 7 warga penerima 

program Rantang Kasih. Program rantang 

kasih, 7 warga setiap hari penerima, 

15.000 per hari per orang 

Target dari kegiatan pengabdian 

masyarakat pada BUMDes Rukun 

Makmur Desa Kembiritan adalah 

tersertifikasinya produk unggulan air 

dalam kemasan. Salah satu langkah yang 

telah dicapai dari kegiatan ini yakni telah 

hadirnya komitmen bersama diantara para 

stakeholders, khususnya pemerintah desa 

(Kepala Desa), BPDes sebagai lembaga 

legislatif desa, Pengurus Harian BUMDes, 

dan para Kepala Dusun untuk mengusung 

air minum dalam kemasan sebagai target 

pada 2019 yang akan datang. 

Terkait dengan upaya sertifikasi 

produk, langkah yang telah ditempuh 

yakni telah dilakukan berbagai uji lab 

untuk menguji kandungan kimia maupun 

kandungan lainnya melalui pengambian 

sampel pada sumber mata air di Desa 

Kembiritan. Namun, sejauh ini, uji lab 

yang dilakukan masih terbatas dilakukan 

di Laboratorium Dinas Kesehatan Kab. 

Banyuwangi. Ke depan, ada dorongan 

khususnya bagi Pengurus Harian BUMDes 

untuk melakukan uji lab secara lebih 

komprehensif di BPOM Surabaya.  

Sesuai dengan hasil diskusi 

terfokus, disepakati bahwa pada tahun 

2019 yang akan datang, tim pengabdian 

masyarakat Universiats Airlangga akan 

memberikan dukungan dalam wujud 

penyiapan sebuah rencana bisnis (business 

plan) untuk dijadikan panduan bagi 

Pengurus Harian BUMDes dalam 

menyelenggarakan tata kelola usaha air 

minum dalam kemasan. Hal ini sesuai 

dengan kebutuhan para Pengurus Harian 

BUMDes yang hingga saat ini belum 

memiliki sebuah rencana bisnis yang 

matang khususnya berkenaan dengan 

usaha air minum dalam kemasan. 

Setelah menyelenggarakan 

rangkaian workshop dan diskusi fokus 

terpusat (focused group discussion), 

terdapat kesepakatan diantara para 

pemangku kepentingan. Kesepakatan yang 

dimaksud berkenaan dengan adanya 

komitmen kolektif para pemangku 

kepentingan, baik itu komitmen anggaran 

dari pemerintah desa melalui Kepala Desa, 

BPDes selaku legislatif desa, Ketua Harian 

BUMDes. serta para kepala dusun untuk 

mengikat komitmen bersama dalam rangka 

pengembangan BUMDes ke depan. Kedua, 

melalui kegiatan ini, telah ada kesepakatan 

bersama diantara para stakeholder tersebut 

untuk melakukan pengembangan produk 

air dalam kemasan. Hal ini mengingat 

keberadaan produk air dalam kemasan 

dipandang memberi konsekuensi positif 

bagi perkembangan desa (penyerapan 

tenaga kerja, nilai tambah BUMDes). 

Ketiga, terdapat urgensi untuk melakukan 

identifikasi dan pengembangan produk 

unggulan tiap dusun dalam desa. Produk 

industri rumahan yang dapat diangkat akan 

dibantu dan dikelola BUMDes. 

Berdasarkan analisis situasi dusun, 

teridentifikasi bahwa terdapat beberapa 

produk unggulan yang akan dijadikan 

komoditas BUMDes. Diantaranya buah 

naga. Diakui bahwa potensi Buah Naga 
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belum terpantau maksimal. Pengembangan 

tata-kelola penjualan tidak terlalu 

berkembang. Penjualan buah naga dinilai 

terlalu murah ketika masa panen tiba. 

Situasi ini tidak sebanding dengan bahan 

persiapan produksi yang terlalu mahal. 

Pendapatan warga desa seringkali minus. 

Potensi lainnya yakni Buah Jeruk. Selama 

ini potensi buah Jeruk juga tidak dapat 

dioptimalisasi karena situasi pemasaran 

yang terus merosot sejak 2014 sampai 

sekarang. 

BUMDes sudah melakukan banyak 

terobosan, tapi ada persoalan dengan 

ketetapan aturan. Penyaluran distribusi 

BPNT dan PKH dari pemerintah, 

BUMDes diminta untuk memfasilitasi 

penyaluran itu tetapi ada kekacauan karena 

semua warga dapat melakukan penyaluran 

tersebut. BUMDes hanya bisa 

menyalurkan 50%.  

 

Identifikasi Problem dan Peluang dalam 

Unit Usaha  

Setelah melakukan serangkaian 

kegiatan workshop dan FGD, 

teridentifikasi beberapa problem (masalah) 

dalam unit usaha air bersih BUMDes. 

Pertama, masalah sinergi kepengelolaan 

unit usaha air BUMDes dengan 

pemerintah desa. Sinergi ini berhubungan 

langsung bukan saja pada aspek komitmen 

Pemerintah Desa dalam mendukung, tetapi 

juga dalam aspek pengajuan anggaran dan 

eksekusinya. Kedua, lemahnya sinergi 

tersebut membawa serta kebutuhan atas 

penguatan organisasi desa dan peningkatan 

kapasitas pengelola akses air bersih. 

Ketiga, masalah SDM. Diakui bahwa 

beberapa SDM masih dalam kapasitas 

terbatas dalam mengelola unit usaha. Perlu 

upgrading komprehensif terhadap SDM 

BUMDes sebelum masuk dalam ekspansi 

usaha air minum kemasan. Keempat, 

permasalahan penagihan rekening air yang 

tidak rutin, sehingga menimbulkan 

tunggakan tagihan. Kelima, permasalahan 

teknis ketergantungan terhadap listrik. 

Pompa air dengan tenaga listrik 

menciptakan persoalan ketika tariff listrik 

naik, karena langsung berimbas pada 

ongkos produksi air. Keenam, kebutuhan 

atas business plan. Ketujuh, kebutuhan 

company profile. 

Dalam pengelolaan air minum, 

terdapat beberapa peluang yang dapat 

dimanfaatkan. Pertama, pada Juli 2018, 

Menteri PUPR, pengetatan bisnis air 

mineral dalam kemasan. Melalui RUU 

SDA: pengelolaan air oleh swasta 

syaratnya pihak swasta harus berbasis 

bisnis air, pelibatan swasta hanya boleh 

penyertaan modal swasta harus melalui 

bumn dan bumd, BUMDes. Kedua, 

eksplorasi sumber dana, yakni sumber 

dana bisa berasal dari Desa, Dinas 

Permukiman dan Prasarana Wilayah, NGO 

Funding International, World Bank, BPR, 

BUMN. Apabila dibandingkan dengan 

daerah lain, misalnya Garut dan Sukarame, 

BUMDes pabrik air kemasan dengan 

teknologi tinggi yang menjamin nutrisi air 

lebih baik dibanding air kemasan biasa. 

Sebanyak 500 pelanggan tetap yang rutin 

membayar untuk siap bermetamorfosa ke 

dalam air kemasan. Di Kalimantan Timur, 

400 kardus air dalam kemasan per hari, 

keuntungan bersih 16 ribu per kardus. Di 

Bali, kehadiran BUMDes dapat 

menyelesaikan 70 persen permasalahan 

pengangguran di desa. Di Kebumen, 

aktivitas usaha BUMDes di-backup oleh 



 

Jejaring Administrasi Publik, Vol. 10, No. 2. Juli-Desember 2018 

1374 

 

bupati langsung. Ketiga, perlu ada kerja 

sama dan penetrasi pada kantor 

pemerintahan. Sebab bagaimanapun juga, 

aktivitas usaha BUMDes perlu 

mempertimbangkan aspek legal agar tidak 

bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan pada level 

pemerintah atas. Keempat, air minum 

merupakan barang publik. Karenanya, 

Pemerintah Desa Kembiritan dan 

Pengelola Harian BUMDes Rukun 

Makmur pada khususnya perlu 

mengantisipasi terjadinya konflik 

horisontal akibat dari kegiatan eksplorasi 

dan eksploitasi air di Desa Kembiritan. 

 

Kesimpulan & Saran 

Pada tahun 2019, pengmas 

memasuki tahap pendampingan. 

Pendampingan ini juga berkenaan dengan 

implementasi business plan yang 

disiapkan oleh mitra dari Universiats 

Airlangga, berdasarkan hasil diskusi 

kelompok terpadu. Berdasarkan hasil 

diskusi terpadu, saat ini, hadirnya sebuah 

dokumen business plan menjadi kebutuhan 

mendesak bagi para Pengurus Harian 

BUMDes agar dapat digunakan pada tahun 

2019. Analisis atas aktifitas unit usaha 

dalam BUMDes Rukun Makmur dapat 

disarikan sebagai berikut.  Pertama, 

diperlukan pendampingan menyeluruh 

bagi mitra lokal untuk proses sertifikasi 

produk khususnya air minum dalam 

kemasan. Harapan mitra, jika sertifikasi 

produk dicapai, maka BUMDes 

Kembiritan akan semakin mampu 

memperluas pemasaran, menggandeng 

sponsor dan dengan kemudian mampu 

menyerap tenaga kerja dalam rangka 

mengatasi pengangguran. Kedua, 

maksimalisasi beberapa titik air yang 

belum diolah, dari geologi, ada sungai 

bawah tanah selebar 9 meter. Oleh sebab 

itu, penguatan infrastruktur dan SDM 

pengurus maupun tenaga teknis menjadi 

sangat penting untuk segera dilakukan. 

Pengabdian masyarakat telah memberikan 

basis pengetahuan tentang bagaimana 

memaksimalisasi pengelolaan BUMDes 

terkait isu ini. Ketiga, diperlukan tinjauan 

ulang atas peraturan-peraturan desa. 

BUMDes merasa terbatasi dari peraturan-

peraturan desa, juga batasan yang 

diciptakan oleh PerBup, sehingga 

menghalanginya untuk mampu berjejaring 

dan memperluas cakupan modal. Keempat, 

sangat penting untuk melakukan  branding 

produk kemasan air. Pengabdian 

masyarakat ini telah pula memberikan 

strategi bagaimana melakukan pencitraan 

merk, diantaranya adalah memainkan 

strategi pemilihan warna kemasan produk, 

visi produk, sasaran produk, juga sekaligus 

bagaimana redaksional atau teks tulisan 

merk yang akan dipakai oleh BUMDes 

dalam memasarkan produknya.   
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