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LATAR BELAKANG
Saat ini terdapat 74.910 desa di Indonesia dimana mayoritas desa masih belum maju. Menurut 

Indeks Desa Membangun, dari 73.709 desa yang diukur baru 174 (0,24%) desa saja yang tergolong 

sebagai desa mandiri. Sisanya sebanyak 13.453 desa (18,25%) masuk dalam kategori desa sangat 

tertinggal, 33.592 (45,57%) desa tertinggal, 22.882 (31,04%) desa berkembang, serta 3.608 (4,89%)  

desa maju. 

Sebagai upaya Pemerintah dalam memajukan desa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menetapkan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) 

sebagai salah satu program prioritas Kemendesa PDTT. Kehadiran BUMDES diharapkan dapat 

mendorong aktivitas ekonomi tingkat desa sehingga mampu meningkatkan perekonomian 

masyarakat desa serta mendukung kebijakan pemerataan pembangunan ekonomi. 
Namun kenyataannya sejak Undang-Undang Desa dan Program Prioritas Kemendesa PDTT 

dilaksanakan dari 74.910 desa di Indonesia baru 18.446 desa (24,62%) yang mendirikan BUMDES 

dimana di antaranya baru 4.146 BUMDES (19,63%) yang aktif. 

Melihat adanya permasalahan ini  PT. Syncore Indonesia terdorong untuk mendirikan sebuah lini 

khusus untuk membantu pendirian, pengembangan, dan penguatan BUMDes. Syncore adalah 

sebuah perusahaan penyedia jasa konsultasi, sistem, pelatihan dan media untuk membantu 

perusahaan maupun badan usaha lainnya membenahi sistem manajemen dan pengelolaan 

keuangannya. 

Bersinergi dengan sejumlah penggerak dan pemerhati BUMDes, Syncore membentuk bumdes.id 

sebagai  sebuah forum yang mempertemukan semua unsur  yang terlibat dalam BUMDes. 

Bumdes.id mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bekerjasama, berbagi, dan bertukar 

pikiran demi mengembangkan BUMDes di seluruh Indonesia. 

JUMLAH DESA

74.910

JUMLAH BUMDES

18.446

JUMLAH  AKTIF

4.146
24.62% 19.63%

Syncore siap membantu pendampingan pendirian BUMDES, penguatan manajemen BUMDES dan 
Pengembangan BUMDES. 
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 Selain menjadi sebuah forum bumdes.id juga menyediakan berbagai berita dan materi terkait BUMDes yang 

dapat diakses oleh semua orang. Harapannya melalui media ini kami dapat membagikan ilmu dan info terbaru 

untuk para pelaku dan pemerhati BUMDes sehingga BUMDes menjadi sebuah badan usaha yang terus 

berkembang mengikuti perkembangan zaman. Hingga saat ini bumdes.id sudah dikenal oleh banyak orang 

sebagai sebuah forum dan media BUMDes terbesar di Indonesia dengan jumlah member mencapai belasan 

ribu orang yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia.  

Pengembangan pun terus kami lakukan dengan membuat beberapa program lainnya. Melihat tingginya 

antusias masyarakat yang ingin mengetahui seluk beluk BUMDes mendorong kami menciptakan program-

program yang dapat memenuhi permintaan akan sosialisasi, pendampingan dan pelatihan BUMDes. Melalui 

Sekolah Manajemen BUMDes (SMB), kami mencoba untuk menghadirkan model pelatihan yang berbeda dan 

menyampaikan materi seputar BUMDes dengan cara yang menarik. SMB didukung oleh narasumber-

narasumber handal yang ahli di bidangnya, modul dan kertas kerja terlengkap, media yang interaktif, serta 

sistem yang mudah digunakan. 

Kami juga telah menjalin kerjasama dan rintisan kerjasama dengan Kemendesa PDTT, Pemerintah 

Kabupaten, media, Perguruan Tinggi, perusahaan, dan komunitas yang kami singkat ABCGFM (Academics-

Business-Community-Government-Financial Institution-Media). Kerjasama ini dituangkan dalam berbagai 

bentuk baik berupa pelatihan, event khusus, pendampingan, dan sebagainya.

Syncore juga menjalin kemitraan strategis dengan banyak desa berprestasi dan berupaya mereplikasikannya 

ke berbagai desa di Indonesia. Pola belajar orang Indonesia yang mengedepankan “Lihat dan Tiru” tentu 

memerlukan forum dan wahana. 

Syncore secara nyata ingin menjadikan BUMDES sebagai pilar Ekonomi Pancasila yaitu memenuhi nilai-nilai 

luhur/spriritual, kemanusiaan, persatuan, kegotongroyongan, dan keadilan sosial.

Academic Community
Financial
Institution

Business
Institution

Government Media
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2000 user 
terdaftar

17.500 likes1.260 member 
(12 WAG)

390 subscriber 12.261 member 
diskusi



MENUMBUHKAN
Ÿ Belum Memiliki Bumdes

Ÿ Masih Belum Begitu Paham Filosofi 

BUMDES

Ÿ Masih belum bisa menyusun 

AD/ART dan Raperdes 

pembentukan BUMDES 

Ÿ Masih belum bisa melakukan 

identifikasi potensi dan memilih 

jenis usaha

Ÿ Unit usaha sudah dibentuk tetapi 

pendapatan belum stabil    

MENGEMBANGKAN

MENGUATKAN
Ÿ Unit usaha sudah berjalan, 

pendapatan sudah mulai stabil, dan 

trend meningkat

Ÿ Pengelola mulai kesulitan 

mengelola pertumbuhan 

pendapatan yang cepat 

Ÿ Pengelola perlu mendapatkan 

pelatihan Manajemen (kompetensi 

Plan-Do-Check-Action)

Ÿ Pengelola kesulitan menyusun 

proposal Rencana Usaha dan 

Perencanaan Usaha

Ÿ Kesulitan dalam menyusun laporan 

keuangan 

b
v

j
Ÿ Usaha-usaha sudah berkembang, BEP 

operasional sudah dicapai

Ÿ Karyawan semakin banyak, perlu 

peningkatan kesejahteraan 

Ÿ Dirasa perlu membuka unit-unit usaha 

baru

Ÿ Tawaran kerjasama semakin banyak

Ÿ Perlu melakukan inovasi-inovasi, salah 

satunya memanfaatakan teknologi IT

Ÿ Siap Tinggal Landas (Take Off) 

START UP GROWTH MATURE

DECLINE

TAKE OFF

Menunjukkan posisi secara umum 
dari Bumdes di Indonesia

P O S I S I 
BUMDES
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Kapan Kita Terakhir 
Serius Mendidik Warga? 

Masyarakat saat ini tidak hanya butuh Kejar 
Paket A, B,C untuk bisa membaca, menulis dan 

berhitung, tetapi juga butuh :

KEJAR PAKET D,E,F
Untuk bisa berwirausaha, menabung dan berinvestasi
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PROSES
PENDIRIAN BUMDES
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Melakukan Sosialisasi 
dan Pembentukan BUMDES 

Melakukan Penguatan 
Pengelola

dan Pengawas BUMDES 
dengan 

Mengikuti Sekolah 
Manajemen 

Bumdes
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Gabung Bumdes.id  (bumdes.id/gabung)
Jejaring Bumdes to Bumdes se Indonesia

Saling Belajar dan Bekerjasama

Menerapkan Sistem 
Aplikasi Akuntansi 
BUMDES,
Membuat Profil 
BUMDES dan 
memasarkan 
Produk
Secara ONLINE di 
Bumdes.id

Bekerjasama dengan BUMDES 
seluruh Indonesia membentuk 
Pilar Ekonomi Pancasila untuk 
menggerakkan ekonomi nasional 
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ROAD MAP 
Pendampingan
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Kurikulum
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PROFIL 
NARASUMBER
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Fasilitas
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Bumdes.id bekerjasama  Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (DPPKB-PMD) Kabupaten 
Bantul, menyelenggarakan kegiatan penilaian 
terhadap 10 BUMDes yang ada di Kabupaten Bantul. 
Sebelum dilakukan penilaian, sepuluh BUMDes 
tersebut diberi waktu untuk melakukan presentasi 
terkait profil dan kegiatan usaha nya masing-masing. 
Tujuan dari diadakannya acara ini adalah mendorong 
agar terjadi kerjasama antar BUMDes dengan 
BUMDes lainnya di Kabupaten Bantul. Sehingga 
pengurus BUMDes bisa saling belajar terhadap 
pengelolaan BUMDes. Beberapa desa yang 
mengirimkan BUMDes nya untuk presentasi adalah 
Desa Agromulyo, Pendowoharjo, Srimartani, 
Wonokromo, Girirejo, Karangtalun, dan Dlingo. 
Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kreativitas, 
inovasi, dan kerjasama antar Bumdes (Bumdes to 
Bumdes) B2B. 

Kegiatan

Pelatihan Pendampingan BUMDES pertama 
kali dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017. 
Kegiatan ini menghadirkan Bapak Rudy 
Suryanto, S.E., M.Acc., Ak., CA dan Yeni Nur 
Hayati S.E., M.Si sebagai narasumber. Peserta 
diajak untuk melakukan pemetaan potensi desa 
lalu mempresentasikan hasil pemetaan 
tersebut. Narasumber juga menjelaskan 
mengenai filosofi BUMDES sampai tentang 
bagaimana permodalan awal BUMDES. Melihat 
antusiasme peserta pada pelatihan ini 
mendorong SMB untuk terus mengembangkan 
model pelatihan yang efektif dan efisien. 

Training on Trainers 
Pendampingan BUMDES 

Angkatan 1

Presentasi dan Penilaian 
10 Bumdes di Bantul 
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Kegiatan

Seminar Desa 
6 Maret 2015 
di UGM 

Kunjungan 
 Asdep Daya Saing 
 Kementrian Perekonomian 
 ke SWADESA 

     
Launching Sekolah Manajemen BUMDES  

SMB diluncurkan pada 18 Februari 2017 di Ruang Tengah 
Syncore, Yogyakarta. Acara ini diadakan untuk memetakan 
dan menggali potensi desa dan membentuk Bumdes. Dari 
s in i  SMB mulai  melakukan pendampingan dan 
pembimbingan bagi desa yang membentuk Bumdes dan 
melakukan pembentukan Bumdes bagi desa yang belum 
membentuk Bumdes. Acara ini dihadiri oleh peserta dari 
berbagai desa yang ingin belajar dan menggali ilmu tentang 
Bumdes. Di sini peserta diajari bagaimana caranya 
membentuk dan mengembangkan Bumdes. 

12



Pelatihan 7 desa kali ini, lebih berasa semangat nya karena bapak ibu nya semangat semua 
untuk membangun desa. Semua punya niat mulia, sedikit info terkait manajemen bumdes 
langsung muncul ide dari mana-mana. Ini nih bukti kreativitas tidak terhalang lokasi, umur 
ataupun gender. Yang penting komitmennya! Salut 

KUNJUNGAN DARI PENDAMPING BUMDES KLATEN

Pelatihan 
Manejemen 
Bumdes di Kab 
Tanah Bumbu 
Kalimantan 
Selatan. Desa 
Bergerak. Bumdes 
Sukses !

Kegiatan
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Jika ada yang merindukan 
suasana pedesaan yang sangat 
kental, siapa pun bisa datang ke 
Kampoeng Mataraman untuk 
bernostalgia. Sebagai salah satu 
unit usaha Bumdes, Kampoeng 
Mataraman yang terletak di Desa 
Panggungharjo, Kecamatan 
Sewon, Kabupaten Bantul, 
Yogyakarta ini menawarkan 
berbagai atraksi khas perdesaan 
yang bisa dinikmati oleh 

masyarakat umum. 
Begitu pun dengan SMB bersama 
46 Desa Lampung Utara, pada 15 
Juni 2017 berkesempatan untuk 
merasakan serunya menjelajah 
desa wisata ini. Dari sini 
masyarakat tidak hanya disuguhi 
suasana perdesaan yang nyaman 
dan menenangkan tetapi juga 
bisa belajar bagaimana 
mengelola desa wisata. Jelajah 
Desa Wisata berikutnya!

Kegiatan

Jelajah Desa Wisata 
Kampoeng Mataraman
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Kegiatan Training on Trainers (ToT) angkatan 
2 diselenggarakan pada tanggal 3-5 Agustus 
2017 di Ruang Tengah Syncore (RTS). Kegiatan 
i n i  m e r u p a k a n  k e l a n j u t a n  d a r i 
penyelenggaraan ToT angkatan 1. Sehingga 
secara konsep dan susunan kegiatan tidak 
jauh berbeda dengan ToT angkatan pertama. 
Peserta dibekali materi selama 2  hari di 
dalam ruangan  baru lanjut di hari terakhir 
yaitu kunjungan ke BUMDes Panggung 
Lestari, Desa Panggungharjo.

Kegiatan

Training on Trainers 
Pendampingan Bumdes 

Angkatan 2  

Materi yang diberikan pada hari pertama berupa dasar-dasar pendirian BUMDes seperti materi filosofi 
BUMDes dan Teknik fasilitasi yang disampaikan oleh Bapak Rudy Suryanto dan dilanjutkan sharing 
pengalaman terkait pengelolaan BUMDes oleh Sekertaris Desa Ponggok, Kabupaten Klaten.  Pada hari 
kedua, peserta dibekali mengenai pemetaan potensi usaha, pemilihan anak usaha, perencanaan dan 
penganggaran, penyusunan SOP, serta implementasi penggunaan Sistem Aplikasi Akuntansi Bumdes 
(SAAB)
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August 30 - Kali ini tim Bumdes.id mlipir ke desa Candirejo, diskusi berlangsung seru 
terkait membangun Bumdes yang sedang tidur.. Antusias warga, keinginan pemerintah 
desa dan tokoh masyarakat nya sudah sejalan. Yang masih bingung adalah dari mana dan 
kapan?

Kegiatan
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Setelah dibekali materi selama dua hari, para peserta diajak untuk 
melihat langsung pengelolaan BUMDes Panggung Lestari. Adapun 
unit usaha yang dikunjungi adalah pengelolaan sampah. Peserta 
diajak melihat langsung tentang konsep pengelolaan sampah menjadi 
komoditas yang memiliki nilai jual seperti minyak jelantah dan pupuk 
sehat. Akan tetapi pupuk sehat masih dalam tahap pengembangan 
dan belum untuk didistribusikan ke pasar.

Kegiatan

Training on Trainers 
Pendampingan Bumdes 

Angkatan 3 

Materi yang diberikan pada hari pertama berupa 
dasar-dasar pendirian BUMDes seperti materi 
filosofi BUMDes dan Teknik fasilitasi yang 
disampaikan oleh Bapak Rudy Suryanto dan 
dilanjutkan sharing pengalaman terkait pengelolaan 
BUMDes oleh Sekertaris Desa Ponggok, Kabupaten 
Klaten.  Pada hari kedua, peserta dibekali mengenai 
pemetaan potensi usaha, pemilihan anak usaha, 
perencanaan dan penganggaran, penyusunan SOP, 
serta implementasi penggunaan Sistem Aplikasi 
Akuntansi Bumdes (SAAB)
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Sekolah Manajemen BUMDes kembali hadir 
dengan menyelenggarakan Training on 
Trainers angkatan 4 pada tanggal 22-24 
September yang dilaksanakan di Ruang 
Tengah Syncore, Jalan Solo Km.9 Yogyakarta. 
Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari 
pembekalan materi dan 1 hari kunjungan 
lapangan. Peserta hadir dari berbagai macam 
daerah seperti dari Jambi, Nias, NTB, 
Sumbawa Barat, dan daerah Yogyakarta. 

Kegiatan

Training on Trainers 
Pendampingan Bumdes 

Angkatan 5

Pada hari pertama diisi oleh founder 
Bumdes.id, Bapak Rudy Suryanto yang 
memberikan materi dasar hukum, filosofi, 
dan tahapan pendirian Bumdes. Selain itu 
hadir pula Sekertaris Desa Ponggok, Bapak 
Yanni Setiadiningrat yang menceritakan 
pengalaman desanya dalam mengelola 
BUMDes Tirta Mandiri yang mampu 
menghasilkan 14 Miliar dalam setahun. 
Kegiatan ini ditutup dengan mengajak para 
peserta untuk mengunjungi BUMDes 
Panggung Lestari di Desa Panggungharjo. 
Peserta diajak untuk melihat secara 
langsung tata kelola salah satu BUMDes 
percontohan yang ada di Yogyakarta ini.
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Training on Trainers (ToT) angkatan 5 diselenggarakan oleh Sekolah Manajemen Bumdes (SMB) pada 
tanggal 2-4 Oktober 2017 bertempat di Ruang Tengah Syncore (RTS), Jalan Solo Km.9, Yogyakarta. 
Kegiatan ini dihadiri pula oleh peserta rombongan pengelola BUMDes dari Kecamatan Leles, 
Kabupaten Garut. Pada hari pertama, materi disampaikan oleh Bapak Rudy Suryanto mengenai  
filosofi, dan tahapan pembentukan BUMDes,
Berlanjut di hari kedua, materi yang diberikan lebih mengarah kepada tata kelola BUMDes seperti 
studi kelayakan unit usaha, perencanaan dan penganggaran,  penyusunan SOP, serta pelatihan 
penggunaan sistem aplikasi akuntansi Bumdes (SAAB). Pada hari ketiga peserta diajak untuk melihat 
pengelolaan BUMDes Panggung Lestari khususnya anak usaha pengelolaan sampah dan Kampung 
Matraman yang baru saja di launching pada bulan juni 2017. Kampung Matraman merupakan salah 
satu produk unggulan BUMDes Panggung Lestari di bidang pariwisata.

Kegiatan

Training on Trainers 
Pendampingan Bumdes 

Angkatan 5
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Pada tanggal 7 September 2017, Sekolah 
Manajemen Bumdes (SMB) dan Kepala 
Desa Panggungharjo melakukan audiensi 
ke Kementerian Desa,Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
(DPDTT). 

Kegiatan

Kegiatan Audiensi ini diterima langsung oleh Menteri DPDTT, 
Bapak Eko Sandjojo. Pertemuan ini membahas mengenai 
pengembangan BUMDes melalui SMB yang digagas oleh 
BUMDes Panggung Lestari. SMB berkesempatan untuk 
melakukan presentasi Sistem Aplikasi Akuntansi BUMDes 
(SAAB). SAAB sendiri merupakan salah satu produk dari SMB 
untuk mempermudah pengelola BUMDes melakukan pelaporan 
keuangan secara transparan dan rapi.

Selain itu, SMB juga mempresentasikan strategi pendidikan 
yang berkelanjutan bagi pelaku dan pengelola bumdesa baik yg 
baru tumbuh, sedang berkembang ataupun yang sudah relatif 
mapan untuk lebih dikuatkan. Selanjutnya akan dijalin 
kolaborasi SMB dengan BRI untuk melakukan pendampingan 
Bumdes-Bumdes seluruh Indonesia, dengan arahan dari 
Kemendes.

Audiensi dengan 
Menteri Desa PDTT
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Kegiatan SMB

Sebagai bentuk komitmen kami dalam mendukung 
BUMDES pada tanggal 22 – 24 November 2017 SMB 
kembali mengadakan Workshop Pengelolaan BUMDES. 
Pelatihan diselenggarakan di Ruang Tengah Syncore (Jl. 
Solo  Km 9, Yogyakarta). Pada pelatihan kali ini peserta 
berasal dari Pemerintah Desa, pendamping desa, 
akademisi, dan juga konsultan.

Pada pelatihan kali ini peserta diajak berkunjung ke salah satu laboratorium lapangan kami di 
Bumdes Srimartani Makmur yang terkenal dengan usaha Pasar Desa. Peserta berkeliling Pasar 
Desa Srimartani yang saat ini dikelola oleh BUMDES Srimartani Makmur, berkunjung ke Tempat 
Pengelolaan Sampah Terpadu, dan melihat kebun sayuran organik. 

Kegiatan

Training on Trainers 
Pendampingan Bumdes 

Angkatan 6
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Selain mengadakan TOT Pendampingan BUMDES, SMB juga mengadakan berbagai pelatihan 
BUMDES lainnya di berbagai daerah di antaranya Pelatihan Pembentukan BUMDES Rembang yang 
dilaksanakan pada tanggal 26 – 28  September 2017. Pelatihan ini berjalan berkat dukungan dari PT 
Semen Gresik Indonesia sebagai bentuk community development. Kegiatan pelatihan ini diikuti 
dengan penuh antusias oleh 40 peserta yang terdiri dari Pemerintah Desa dan calon pengurus 
BUMDES. 

Pelatihan berlangsung selama 3 hari dengan 
diawali kunjungan lapangan ke 5 desa di 
Rembang. Pelatihan hari kedua dan ketiga diisi 
dengan penyampaian materi oleh para 
narasumber di antaranya Rudy Suryanto SE, 
M.Acc,Ak,CA, Wahyudi Anggoro Hadi, Azfa 
Pabulo, Drs. Cahyo Binarto, MM, dengan 
didampingi oleh tim Bumdes.id. Ada pun 
materi yang disampaikan meliputi filosofi dan 
proses pembentukan BUMDES, studi kasus 
teori baru kemandirian desa yang telah 
dilakukan di Desa Panggungharjo, bimbingan 

teknis praktik pemetaan potensi desa, simulasi 
Musyawarah Desa beserta penyusunan 
rancangan AD/ART dan Raperdes, dan strategi 
pemasaran produk BUMDES.  Melalu i 
pelatihan ini Pemerintah Desa dan calon 
pengurus BUMDES diharapkan dapat 
menjalankan pembentukan BUMDES dengan 
baik sehingga ke depannya BUMDES dapat 
berdiri kokoh dan mampu berkembang

Kegiatan

Pelatihan Bumdes di Rembang 
Bekerjasama dengan PT Semen Gresik 
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Kegiatan SMB

Pada tanggal 26 – 27 November 2017, SMB 
mendapat  kepercayaan untuk turut  serta 
mendukung jalannya Rembug Desa Nasional (RDN) 
2 0 1 7  d i  K a m p o e n g  M a t a r a m a n ,  D e s a 
Panggungharjo, Bantul. Rembug Desa Nasional 
merupakan acara tahunan yang diselenggarakan 
oleh Kemendesa PDTT dimana baru pada tahun 
2017 diadakan di sebuah desa yang benar-benar 
masih kental nuansa perdesaannya. Didukung 
penuh oleh BNI 46, acara terbesar di penghujung 
tahun 2017 ini menghasilkan sebuah resolusi baru 
bagi Pemerintah baik pusat maupun daerah yang 
dikenal dengan “Piagam Panggungharjo”.

Bekerjasama dengan Pemerintah Desa 
Panggungharjo selaku tuan rumah RDN 2017, 
SMB membantu persiapan acara dan 
pelaksanaan RDN yang diselenggarakan 
selama 2 hari. Ribuan undangan disebar untuk 
Kepala Desa di berbagai penjuru Indonesia, 
rundown acara disusun sedemikian rupa demi 
kelancaran acara, ratusan orang dikerahkan 
untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan selama acara berlangsung.
Selain dihadiri oleh seribu Kepala Desa di 

Indonesia, RDN 2017 ini juga dihadiri oleh 
Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo, untuk 
menyampaikan pidato tentang Refleksi 3 
Tahun Dana Desa serta launching BUMDES 
Mall. Event ini juga diisi dengan diskusi panel 
yang menghadirkan Prof. Rhenald Kasali, Dr. 
Ivanovich Agusta, SP, M.Si, Fiki C. Satari S.E, 
M.M., Dr. Vitria Ariani, Dr. Ir. Mahditia 
Paramita, M.Sc., Yani Stiadi, M. Gunung, dan 
Bahrun Wardoyo.

Kegiatan
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Kegiatan SMB

Bersamaan dengan diselenggarakannya RDN 2017, 
SMB juga turut mengadakan Festival Kebangkitan 
Ekonomi Indonesia dari Desa. Festival ini ditujukan 
untuk menjadi ajang bagi para BUMDES, masyarakat 
dan Pemerintah Desa, serta UMKM memasarkan 
produk unggulan yang mereka miliki. Peserta festival 
ini pun datang dari berbagai penjuru daerah di 
Indonesia dengan berbagai macam produk mulai dari 
makanan, kerajinan, pakaian, hasil pertanian dan 
perkebunan, serta produk-produk lainnya.

Melalui festival ini peserta RDN 2017 dapat 
melihat-lihat dan membeli produk yang 
ditawarkan selama RDN 2017 berlangsung dan 
peserta festival pun juga dapat turut menikmati 
gegap gempita event Kemendesa PDTT 
terbesar di penghujung tahun 2017. Para 
peserta festival mengungkapkan bahwa ada 
rasa kebanggaan tersendiri bisa turut serta 
dalam festival ini dan merasa senang dapat 
bertemu langsung dengan Menteri Desa PDTT. 

Kegiatan
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Kegiatan SMB

Institut Manajemen Bumdes Nusantara (IMBN) adalah aksi nyata, bentuk konkret dari sinergi 
ABCGFM (Academics – Business – Community – Government – Financial Institution – Media) dalam hal 
ini adalah Kemendesa – BNI University – PT Mitra Bumdes Nusantara – Forum Bumdesa Indonesia dan 
Bumdes.id. Diinisiasi oleh H Febby Datuk Bangso Nan Putiah selaku Tenaga Ahli Kemendesa dan Rudy 
Suryanto selaku Founder Bumdes.id IMBN diluncurkan pada 30 November 2017. IMBN angkatan 
pertama diikuti oleh 25 Bumdes terbaik dari 25 Kabupaten se Provinsi Sumatera Barat ditambah unsur 
pendamping, tenaga ahli dan Dinas PMD. Melalui IMBN para peserta disuguhi berbagai materi tentang 
bisnis seperti mindset wirausaha, roadmap BUMDES sukses, pemetaan bisnis, analisa gap, dan 
penyusunan rencana aksi.

Selain mengikuti kajian materi di Jakarta, 
peserta IMBN angkatan pertama juga diajak 
untuk berkunjung ke 3 BUMDES sukses di 
daerah Yogya – Jawa Tengah yaitu BUMDES 
Panggung Lestari (Bantul), BUMDES Tirta 
Mandiri (Ponggok), dan BUMDES Langgeran. 
Melalui kunjungan ini peserta dapat melihat 
dan berdiskusi secara langsung dengan para 

penggiat dan pengurus BUMDES yang sudah 
terkenal akan keberhasilannya dalam 
mengelola BUMDES. Harapannya IMBN dapat 
menjadi forum bagi para pengurus BUMDES 
untuk saling belajar dan bekerjasama 
sehingga kedaulatan dan kemandirian desa 
lewat BUMDES bisa segera terwujud

Kegiatan
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Kegiatan SMB

SMB kembali dipercaya untuk mengisi salah satu sesi dalam acara Rembug Integritas Nasional yang 
diselenggarakan pada Desember 2017 lalu. Tim bumdes.id bersama SMB diundang sebagai 
pembicara untuk menularkan semangat kebangkitan ekonomi Indonesia dari desa khususnya melalui 
BUMDES. Meskipun UU Desa dan BUMDES sudah berjalan selama 3 tahun pada kenyataannya masih 
banyak masyarakat umum yang belum mengetahui apa itu BUMDES. Melalui RIN 2017, pengetahuan 
seputar BUMDES kami sebarkan kepada seluruh peserta yang hadir

Peserta RIN 2017 memang berasal dari 
berbagai kalangan dari bermacam-macam 
latar belakang bidang seperti keuangan dan 
perbankan, pemerintahan, pendidikan, 
penelitian, bisnis, media, dan lain sebagainya. 
RIN yang diselenggarakan di Kampoeng 
Mataraman juga menghadirkan kelompok – 
kelompok usaha binaan Desa Panggungharjo 
dan produk BUMDES Panggung Lestari. 
Peserta dapat menikmati santapan khas desa 
dengan suasana desa yang sangat kental serta 
membeli produk-produk unggulan desa yang 
disuguhkan sembari mengikuti kegiatan 
diskusi dengan beberapa tema berbeda 
termasuk di antaranya adalah BUMDES. 

Selama sesi diskusi beberapa pertanyaan pun 
d i a j u k a n  o l e h  p a r a  p e s e r t a  k e p a d a 
narasumber kami seperti jenis usaha apa saja 
yang bisa dikelola oleh BUMDES, bagaimana 
sistem pembagian hasil di BUMDES, siapa saja 
yang boleh menjadi pengurus BUMDES, 
bagaimana proses produksi R-UCO yang 
diproduksi oleh BUMDES Panggung Lestari, 
dan lain-lain. Melihat antusiasme peserta yang 
penasaran dengan BUMDES membuat kami 
yakin bahwa BUMDES memiliki tempat di hati 
masyarakat luas.

Kegiatan
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Kegiatan SMB

Berbeda dengan kegiatan TOT yang biasanya 
diselenggarakan oleh SMB, TOT yang biasanya 
dihadiri oleh Pemerintah Desa, Pendamping 
Desa, tenaga ahli, pengelola BUMDES , kali ini 
dihadiri oleh 30 mahasiswa Politeknik Negeri 
Lampung (POLINELA). Narasumber kami yang 
terdiri dari Rudy Suryanto SE, M.Acc,Ak,CA, 
Yanni Stiadi, Dr. Nurdiono, dan Dr. Junaidi 
mendatangi Kota Bandar Lampung untuk 
mengajak para mahasiswa POLINELA lebih 
mengenal BUMDES.

Pelatihan yang diadakan di hari Sabtu dan 
Minggu rupanya tidak menyurutkan semangat 
para peserta dalam mengikuti pelatihan ini. Di 
hari pertama pelatihan para peserta diajak 
untuk mengenal filosofi BUMDES beserta 
peraturan perundang-undangan yang terkait, 
peserta juga mendengarkan cerita inspiratif 
Desa Ponggok yang memiliki mimpi “gila” 
untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, 
belajar cara memetakan potensi desa, 
menyusun kajian kelayakan usaha, dan 
melakukan praktik akuntansi BUMDES. 

Rupanya mahasiswa ini memiliki semangat 
dan mimpi untuk membangun desa. Mereka 
mampu mengemas potensi yang ada di 
desanya menjadi sebuah peluang usaha dan 
mempresentasikannya dengan penuh percaya 
diri. Dari pelatihan ini kami pun menjadi 
semakin yakin bahwa mimpi-mimpi anak 
muda akan turut mendorong pembangunan 
ekonomi yang semakin merata dimana 
pembangunan ini dimulai dari desa.

Kegiatan

Training on Trainers 
Pendampingan Bumdes 
di POLINELA 
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Kegiatan SMB

Selain melakukan kegiatan berupa sosialisasi dan pelatihan BUMDES, SMB juga menawarkan fasilitas 
lain guna mendukung operasional BUMDES yaitu melalui aplikasi akuntansi. Sistem Aplikasi 
Akuntansi BUMDES (SAAB) dirancang khusus oleh Syncore Indonesia untuk BUMDES dimana aplikasi 
ini sangatlah mudah digunakan karena berbasis kas. Pengguna cukup melakukan input transaksi yang 
masuk dan keluar untuk bisa mendapatkan berbagai laporan keuangan baik berupa laporan laba rugi, 
neraca, catatan atas laporan keuangan, laporan perubahan modal, dan sebagainya. Pengguna tidak 
perlu lagi menghitung secara manual untuk  mendapatkan laporan – laporan tersebut.

SAAB saat ini sudah digunakan oleh BUMDES Panggung Lestari dimana pada tahun 2018 ini telah 
memasuki tahun kedua. Sebelumnya di akhir tahun 2017, BUMDES Panggung Lestari juga 
mendapatkan pendampingan dari tim Bumdes.id dalam melakukan review laporan keuangan tahun 
2017. BUMDES Panggung Lestari sendiri hingga kini telah memiliki 7 unit usaha dengan transaksi 
mencapai ribuan transaksi dalam setahun. Maka tidak mengherankan jika kehadiran SAAB 
membawa kemudahan bagi para pengurus BUMDES Panggung Lestari dalam menyusun laporan 
keuangan tahunan. 

Kegiatan
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Kegiatan SMBAplikasi SAAB

Bagi yang tertarik untuk melihat aplikasi ini kami juga menyediakan demo aplikasi yang dapat dicoba 
oleh umum yang dapat diakses melalui demo.bumdes.id. Melalui demo ini siapa pun dapat mencoba 
dan merasakan kemudahan yang kami tawarkan melalui aplikasi SAAB. 
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Kegiatan SMB

Pada tanggal 14-16 Maret 2018, Sekolah 
M a n a j e m e n  B u m d e s  ( S M B )  k e m b a l i 
menyelenggarakan Training on Trainers 
angkatan 7 di Ruang Tengah Syncore (RTS) yang 
diikuti oleh berbagai kalangan dari akademisi, 
dan pengelola BUMDes. Pada hari pertama 
dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama diisi oleh 
Bapak Rudy Suryanto dengan materi filosofi 
BUMDes dan Teknik fasilitasi. Lalu berlanjut 
sesi kedua  diisi oleh Bapak Yanni Stiadiningrat 
yang berbagi cerita tentang pengalaman 
mengelola BUMDes Panggung Lestari sebagai 
salah satu BUMDes percontohan nasional,

Pada hari kedua, peserta diberikan materi mengenai pemetaan potensi usaha, pemilihan anak usaha, 
perencanaan dan penganggaran, penyusunan SOP, serta implementasi penggunaan Sistem Aplikasi 
Akuntansi Bumdes (SAAB). Kegiatan ini diakhiri dengan mengajak peserta mengunjungi salah satu 
BUMDes percontohan di Yogyakarta yaitu BUMDes Panggung Lestari, Desa Panggungharjo.  

Kegiatan

Training on Trainers 
Pendampingan Bumdes 

Angkatan 7
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Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, dan 
Transmigrasi bekerjasama dengan Kedutaan 
Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia 
menyelenggarakan Indonesia Archipelago Expo 
pada tanggal 2-5 April 2018. Pameran ini 
merupakan strategi untuk memperkenalkan 
Produk Unggulan Kawasan Pedesaan atau 
Prukades. Hal ini juga dimanfaatkan oleh 
Kementerian Desa, Pembangunan Desa 
Tertinggal dan Transmigrasi untuk mengajak 
pengelola BUMDes dari seluruh desa di 
Indonesia untuk mempromosikan produk-
produk unggulan mereka. Sehingga nantinya 
produk BUMDes dapat menjangkau pasar yang 
lebih luas lagi.

Delegasi Indonesia Archipelago Expo 2018 dipimpin langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, sebagai PPI (Pejabat Penghubung 
Investasi). Selain beranggotakan perwakilan BUMDes dan Kelompok Usaha Masyarakat Desa serta 
para Kepala Daerah  juga akan didampingi para pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan 
Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi serta Tim Kerja Pejabat 
Penghubung Investasi Indonesia-Malaysia dan KADIN Komite Indonesia – Malaysia. 

Satu langkah kecil bagi sebuah usaha, tetapi lompatan besar bagi Bumdes Bumdes semakin berkibar 
dan dipercaya, tidak hanya di level nasional, tetapi juga internasional. 

Kegiatan SMB

INDONESIA ARCHIPELAGO 
EXPO 2018
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Kegiatan SMB
Syncore menyediakan layanan yang dapat membantu oleh Pemerintah daerah, pemerintah desa, 
pengelola BUMDES, akademisi, maupun masyarakat umum untuk membentuk, menguatkan, dan 
mengembangkan BUMDES. Produk dan jasa yang Syncore tawarkan meliputi: 

Produk dan Layanan

Syncore menyediakan layanan konsultasi  yang 
akan memberikan output berupa dokumen-
dokumen sesuai dengan kebutuhan pengelolaan 
BUMDes. Adapun layanan konsultasi berupa, 
pemetaan desa, penyusunan studi kelayakan 
usaha/ Bussines Plan/proposal bisnis, penyusunan 
AD/ART, penyusunan raperdes dan SK kades, 
pembuatan SOP Pelayanan, penyusunan struktur 
organisasi, penyusunan system remunerasi, 
penyusunan RAB dan laporan keuangan, 
p e n g u r u s a n  l e g a l i t a s ,  p e n y u s u n a n 
pertanggungjawaban, serta review laporan 
keuangan BUMDes

KONSULTASI

Syncore menyediakan layanan konsultasi  yang 
akan memberikan output berupa dokumen-
dokumen sesuai dengan kebutuhan pengelolaan 
BUMDes. Adapun layanan konsultasi berupa, 
pemetaan desa, penyusunan studi kelayakan 
usaha/ Bussines Plan/proposal bisnis, penyusunan 
AD/ART, penyusunan raperdes dan SK kades, 
pembuatan SOP Pelayanan, penyusunan struktur 
organisasi, penyusunan system remunerasi, 
penyusunan RAB dan laporan keuangan, 
p e n g u r u s a n  l e g a l i t a s ,  p e n y u s u n a n 
pertanggungjawaban, serta review laporan 
keuangan BUMDes

PENDAMPINGAN

Consulting / Konsultasi
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Kegiatan SMBProduk dan Layanan SMB

Sistem aplikasi akuntansi BUMDes adalah 
alat untuk menyusun laporan keuangan.  
SAAB nantinya akan menghasilkan 
Laporan keuangan  (neraca, laporan 
operasional, arus kas, catatan atas 
laporan keuangan), laporan operasional 
unit usaha, laporan-laporan pendukung 
lainnya (buku kas harian, buku kas 
pemasukan, jurnal, dan lain-lain).

SYSTEM 

SISTEM APLIKASI 
AKUNTANSI BUMDES
(SAAB)

SISTEM APLIKASI 
AKUNTANSI BUMDES
(SAAB)

Syncore juga menyediakan sosialisasi 
yang dibutuhkan bagi desa yang belum 
mengetahui apa itu BUMDes. Sosialisasi 
ditujukan untuk membantu Pemerintah 
Desa maupun pihak terkait lainnya 
m e m b e r i k a n  p e n g e t a h u a n  u m u m 
mengenai BUMDes kepada masyarakat 
desa agar ke depannya kehadiran BUMDes 
dapat diterima dengan baik dan didukung 
oleh masyarakat.  

TRAINING/ PELATIHAN

SOSIALISASI
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Kegiatan SMBProduk dan Layanan

Sedikit berbeda dengan sosialisasi, 
kegiatan seminar ditujukan untuk 
memberikan wawasan atau pengetahuan 
yang sifatnya lebih spesifik tentang tema 
tertentu. Skala acara seminar juga lebih 
besar dibandingkan dengan sosialisasi 
dengan jangkauan peserta bisa berasal 
dari berbagai daerah di Indonesia. SMB 
menyediakan layanan penyelenggaraan 
seminar dengan beberapa tema yaitu  
pengembangan ekonomi lokal desa 
melalui BUMDes, pembentukan BUMDes, 
pengembangan ekonomi lokal desa dan 
BUMDes, kebangkitan ekonomi Indonesia 
dari desa

SEMINAR

Syncore memberikan layanan berupa 
pelatihan yang dilaksanakan 2-3 hari. 
Adapun pelatihan yang kami tawarkan 
adalah pelatihan pendampingan BUMDes 
(Training on Trainers), pengelolaan 
B U M D e s  ( w o r k s h o p  p e n g e l o l a a n 
BUMDes), pemasaran produk, keuangan 
dan perpajakan, peningkatan kapasitas 
SDM, teknik produksi, pemetaan potensi 
desa, penyusunan studi kelayakan usaha, 
penyusunan AD/ART,  penyusunan 
raperdes, SOP pelayanan, struktur 
o r g a n i s a s i ,  s i s t e m  r e m u n e r a s i , 
penyusunan RAB dan laporan keuangan, 
pengurusan legalitas,  penyusunan 
laporan pertanggungjawaban, profil desa 
dan data spasial, perencanaan tata ruang 
desa, pengembangan branding desa, dan 
gambar kerja (DED) dan RAB

PELATIHAN
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Kegiatan SMBProduk dan Layanan

Syncore tidak hanya hadir sebagai sebuah 
lembaga pembelajaran dan pelatihan 
tetapi juga dapat berperan sebagai EO atau 
penyelanggara event yang berhubungan 
dengan desa dan BUMDES. Klien dapat 
menjalin kerjasama dengan Syncore 
dalam menyelenggarakan seminar, 
diskusi, pelatihan, pameran, dan beberapa 
acara lainnya. 

EVENT ORGANIZER

Syncore juga menjalin kerjasama dengan 
pihak-pihak lain yang memiliki kapasitas 
dan kompetensi dalam tata kelola 
BUMDES. Sebagai wujud dukungan kami, 
SMB siap menghadirkan narasumber-
n a r a s u m b e r  b e r k u a l i t a s  d a n 
b e r k o m p e t e n  d i  b i d a n g n y a .  S M B 
menyediakan layanan fasilitator dan 
N a r a s u m b e r  d a l a m  b i d a n g 
penerapan/implementasi Undang-undang 
desa, pemaparan dan dasar hukum 
pembentukan BUMDes, pengembangan 
ekonomi lokal desa melalui BUMDes, 
p e m b e n t u k a n  B U M D e s  b e r s a m a , 
pengemasan dan pemasaran produk 
BUMDes, penyusunan dan pelaporan 
keuangan BUMDes, Inovasi desa dan 
teknologi tepat guna, serta integritas 
BUMDes dalam pengembangan kawasan 

FASILITATOR &NARASUMBER
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Kegiatan SMBProduk dan Layanan

MEDIA

S y n c o r e  m e m i l i k i  i n o v a s i  u n t u k 
membantu BUMDES mengembangkan 
usahanya tidak hanya melalui pelatihan 
t e t a p i  j u g a  m e l a l u i  m o d e l 
pembelajarannya lainnya yaitu Bumdes 
Toolkit. Sebagai sebuah  terobosan, 
Syncore menyediakan Bumdes toolkit 
s e b a g a i  p i l i h a n  b a g i  k l i e n  d a l a m 
memenuhi kebutuhan pembelajaran 
tentang BUMDES. Bumdes Toolkit terdiri 
dari:

BUMDES TOOLKIT

KERTAS KERJA
PENINGKATAN 
KAPASITAS
PENGELOLA
BUMDES

MODUL 
PRAKTIKUM 
SAAB

MODUL
PENINGKATAN 
KAPASITAS
PENGELOLA
BUMDES
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Kegiatan SMBTema Layanan

Untuk memudahkan pemilihan layanan yang sesuai dengan kebutuhan, Syncore 
telah menyusun pilihan tema layanan. Berikut adalah pilihan tema layanan kami. 

KONSULTASI

CONSULTING
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Kegiatan SMBTema Layanan

PENDAMPINGAN
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Kegiatan SMBTema Layanan

PELATIHAN 

TRAINING
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Kegiatan SMBTema Layanan

SOSIALISASI

SEMINAR

EVENT ORGANIZER
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Kegiatan SMBTema Layanan

FASILITATOR DAN NARASUMBER

SISTEM
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Kegiatan SMBTema Layanan

MEDIA
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Telp.
+6285 772 900800
www.bumdes.id

KANTOR PUSAT
SYNCORE BUILDING

Jl. Raya Solo, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 
Yogyakarta 55282, Indonesia
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