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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas
kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Tidak lupa Sholawat
serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW
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terdapat banyak kendala yang dihadapi. Namun berkat bantuan yang diberikan
oleh berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan ini. Oleh
karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Maftukhin, M. Ag., selaku rektor IAIN Tulungagung.
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4. Bapak Moh. Rois Abin, M. Pd.I., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa selama
melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan.
5. Ibu Ema Tristanti, selaku pimpinan BUMDESMA Karangrejo yang telah
memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa

selama
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6. Ibu Mufidatus Salehah, selaku Kabag Keuangan sekaligus Dosen Pamong
BUMDESMA Karangrejo yang telah memberikan bimbingan, pengarahan
dan perhatian penuh kepada mahasiswa selama melaksanakan Praktik
Pengalaman Lapangan di BUMDESMA Karangrejo.
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7. Bapak Sigid Pratanto, selaku Kabag Umum BUMDESMA Karangrejo
Tulungagung yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan perhatian
penuh kepada mahasiswa selama melaksanakan Praktik Pengalaman
Lapangan di BUMDESMA Karangrejo.
8. Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat, bimbingan, dan doa
kepada penulis dalam melaksanakan dan menyusun laporan Praktik
Pengalaman Lapangan.
9. Teman-teman PPL satu kelompok, yang telah bekerja sama dengan penuh
semangat dan sekaligus motivasi dalam melaksanakan Praktik Pengalaman
Lapangan di BUMDESMA Karangrejo.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu terselesaikannya penyusunan laporan PPL ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan PPL ini masih jauh
dari kesempurnaan, baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penyulisannya.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Pemikiran
Upaya penanggulangan kemiskinan, program peningkatan usaha dan
pemberdayaan perekonomian masyarakat desa sudah dijalankan melalui beberapa
program pemerintah. Usaha tersebut semakin meningkat dengan dibentuknya
Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berada di kecamatan, atau disebut dengan
BUMDESMA. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) merupakan
badan usaha yang dibentuk oleh beberapa desa yang memiliki tujuan yang sama.
Pemerintah memberikan wewenang untuk melakukan kerjasama antar desa yang
dipaparkan dalam UU RI No. 6 tahun 2014 tentang “BUMDes dibentuk bersama
dapat dinyatakan sebagai badan usaha yang dibentuk oleh dua desa atau lebih
yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh dua orang atau lebih”.
Melihat

pentingnya

pengelolaan

BUMDESMA,

maka

hal

yang

mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan ekonomi desa salah satunya
adalah aspek modal. Modal mempunyai peran penting dalam keberhasilan
pembangunan (sosial, budaya, ekonomi, dan politik) sebagai upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan penduduk. Urgensi lain dari pentingnya modal dalam
upaya pemberdayaan masyarakat desa terletak pada tersedianya sektor usaha yang
luas. Dengan adanya modal yang bisa mendukung perluasan sektor usaha akan
meningkatkan peran BUMDESMA dalam melakukan pemberdayaan secara aktif
dan partisipatif. Salah satunya adalah dengan cara pemetaan potensi yang ada di
desa dan membaginya ke dalam berbagai tema usaha. Sehingga BUMDes tidak
hanya berfokus pada sektor simpan pinjam saja tetapi juga sebagai jembatan bagi
setiap desa untuk bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya.
Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui terdapat hubungan yang positif
antara modal dan pengelolaan modal yang ada dalam upaya peningkatan
profitabilitas

terhadap

BUMDESMA

Karangrejo

khususnya

dan

untuk

masyarakat desa umumnya. Hal ini dimaksudkan agar anggota BUMDESMA
dalam hal ini adalah masyarakat desa dapat merasakan keuntungan dengan adanya
BUMDESMA.
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Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Kec. Karangrejo Kab.
Tulungagung merupakan BUMDESMA yang membawahi 13 desa. BUMDESMA
ini sebagai salah satu BUMDes yang bergerak dalam sektor simpan pinjam dan
pembiayaan. Sektor simpan pinjam yang banyak dilakukan oleh perempuan, yang
selanjutnya dinamakan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) hanya boleh dilakukan
secara kelompok dengan peminjaman maksimal sebesar Rp 5.000.000 per
anggota. Sehingga dalam hal ini penulis mengambil judul “Analisis Sumber dan
Penggunaan

Modal

terhadap

Peningkatan

Profitabilitas

Bumdesma

Karangrejo”.

B. Tujuan Penelitian dan Kegunaan
1. Tujuan
Tujuan diadakannya Praktik Pengalaman Lapangan ini adalah untuk
memantapkan pengetahuan mahasiswa mengenai Badan Usaha Milik Desa
Bersama (BUMDESMA), sehingga mahasiswa tidak hanya mengetahui teorinya
saja akan tetapi juga dapat mengetahui dan mempraktekkan secara langsung. Dan
juga mahasiswa dapat mengerti dan mengetahui secara langsung jika terjun
langsung di lapangan. Selain itu juga dapat memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai unit yang dijalankan oleh
BUMDESMA. Dan tujuan dari penelitian ini dimaksudkan guna:
a. Untuk mengetahui sumber modal yang digunakan dalam pemberian dana
kredit pada program SPP (Simpan Pinjam Perempuan)
b. Untuk

menganalisis

penggunaan

modal

terhadap

profitabilitas

BUMDESMA Karangrejo.

2. Kegunaan
Pada dasarnya laporan akhir ini disusun guna memenuhi tugas akhir dari
pelaksanaan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) di Lembaga, serta dari
pembuatan laporan akhir ini memiliki beberapa kegunaan baik bagi pihak
lembaga penulis maupun bagi pihak akademis.
a. Bagi lembaga, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan
program BUMDESMA Kecamatan Karangrejo.
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b. Bagi

akademis,

penelitian

ini

dapat

dijadikan

wadah

pembelajaran

pengembangan ekonomi lokal dengan melalui dana SPP, dan penelitian ini
dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk
kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan mata
kuliah wajib yang harus dipenuhi oleh seluruh mahasiswa guna untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di IAIN Tulungagung.
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Gelombang I Tahun 2020
dilaksanakan mulai tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan 07 Januari 2020,
dengan jam kerja pada hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 08.30 sampai
14.30 WIB.
Tempat pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di
BKAD/BUMDESMA Karangrejo, yang beralamat di Jalan Raya Karangrejo No.
24 Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung. Adapun jumlah mahasiswa yang
melaksnakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ada 4 (empat) mahasiswa
jurusan Akuntansi Syariah.
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BAB II
PELAKSANAAN PRAKTIK
A. Profil Lembaga
1. Sejarah BUMDESMA Karangrejo
Pada awalnya BUMDESMA Karangrejo didirikan dengan adanya
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd)
yang telah dijalankan pada tahun 2010 dengan merangkul masyarakat agar
mampu merencanakan, melaksanakan dan melestarikan kerjasama baik dalam
bidang ekonomi, pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat dalam upaya
penanggulangan kemiskinan khususnya di Kecamatan Karangrejo Kabupaten
Tulungagung. Kemudian tepat pada tanggal 31 Oktober tahun 2015, diadakan
Musyawarah Antar Desa (MAD) dalam rangka penyelarasan kelembagaan BKAD
(Badan Kerjasama Antar Desa).
Dengan begitu, maka program PNPM-MPd telah berakhir dan sesuai
dengan program Pemerintah Republik Indonesia diluncurkanlah Program Dana
Desa sebagai wujud kesinambungan pembangunan desa. Jadi pada dasarnya,
pembentukan BUMDESMA Karangrejo melalui beberapa tahap yakni Sosialisasi
di Kecamatan dan MUSDES yang kemudian menghasilkan keputusan untuk
mengadakan MAD untuk menetapkan BUMDESMA beserta AD-ARTnya juga
penetapan PERMAKADES (Peraturan Bersama Kepala Desa). PenetapanPenetapan tersebut didasarkan pada beberapa peraturan antara lain Surat Dirjen
PPMD Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Panduan
Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM-MPd, dan UU Desa Nomor 6
Tahun 2014.
BUMDESMA Karangrejo sendiri memiliki beberapa unit usaha penunjang
yang mana telah dirintis sejak 2018 sampai sekarang. Dari unit-unit tersebut, ada
beberapa yang sudah berjalan dan ada yang belum berjalan. Unit usaha tersebut
antara lain Unit Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat, Unit Rumah Pangan Kita
(e-waroeng), Unit Perdagangan (e-TINUKU) yang akan bekerjasama dengan
KOMINFO, Unit Jasa Pembayaran Online (Agent 46, PPOB dll), dan Perkriditan
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Motor dan Elektronika. Dari semua unit usaha, unit pengelolaan dana bergulir
masyarakatlah yang paling banyak diminati.
Kantor BUMDESMA Karangrejo terletak di Jalan Raya Karangrejo
Nomor 24 Kecamatan Karangrejo, Tulungagung. Dengan letak geografis serta
secara administratif berada di bawah pemerintahan Kecamatan Karangrejo
Kabupaten Tulungagung. Wilayah Kecamatan Karangrejo berbatasan dengan :
1. Utara

: Kabupaten Kediri

2. Selatan

: Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung

3. Timur

: Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

4. Barat

: Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung

Sedangkan untuk mata pencaharian masyarakat sekitar pun bervariasi, ada
pedagang, petani, peternak, tenaga kerja luar negeri, karyawan swasta, PNS, dan
wiraswasta.

2. Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa Bersama Karangrejo
a. Visi BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Kecamatan Karangrejo adalah
mewujudkan semangat membangun melalui partisipasi dan peran aktif
b. masyarakat menuju Karangrejo Beriman, Mandiri, Profesional, dan Aman.
c. Misi BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Kecamatan Karangrejo.
1) Peningkatan kapasitas Masyarakat dan kelembagaannya.
2) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal.
3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peminjaman modal usaha.
4) Dinamis, transparan dan bertanggungjawab.

3. Unit-Unit Usaha BUMDESMA Karangrejo.
a. Sudah Berjalan
1) Unit Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat.
Yang dimaksud dengan pengelolaan dana bergulir disini adalah produk
Simpan Pinjam Perempuan atau biasa disebut dengan SPP. Tercatat 13 desa yang
bekerjasama dengan BUMDESMA Karangrejo dan di masing-masing desa
tersebut ada beberapa kelompok-kelompok SPP yang telah dibentuk dan
diorganisasikan. Desa-desa tersebut adalah Desa Bungur, Sukowiyono, Babadan,
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Sukowidodo, Sembon, Tanjungsari. Gedangan, Sukodono, Sukorejo, Karangrejo,
Punjul, Tulungrejo, dan Jeli.
Pelaksanaan pinjaman dimulai dengan pihak yang ingin melakukan
pinjaman (ketua kelompok SPP) membuat dan mengajukan proposal terlebih
dahulu ke pihak BUMDESMA untuk melakukan pencairan dana. Kemudian, akan
diadakan tinjauan oleh tim verifikasi apakah pemanfaat dana bergulir (peminjam)
tersebut telah memenuhi syarat atau belum. Sedangkan untuk pengajuan pinjaman
di BUMDESMA, tidak dikenakan agunan/jaminan dan sebagai gantinya yakni
menggunakan sistem “Tanggung Renteng” bersama anggota SPP satu kelompok.
Dimana untuk besar pinjaman maksimal Rp 5.000.000,00 per orang akan
disisihkan 10% nya yakni sekitar Rp 500.000 dan dimasukkan dalam tabungan
atau simpanan yang mana pada akhir waktu peminjam mengembalikan
pinjamannya, simpanan tersebut akan diserahkan kembali kepada pihak yang
melakukan pinjaman.
2) Perkreditan Motor dan Elektronika
b. Masih Dirintis
1) Unit Perdagangan
Unit perdagangan ini nantinya memiliki 3 sub unit, yang mana salah satunya sub
unit Perdagangan Online yakni “e-TINUKU” yang akan mengeluarkan Brand
Marketing dengan bekerja sama dengan KOMINFO.
2) Unit Jasa Pembayaran Online Seperti Agen 46, PPOB, dll.
Dengan semakin berkembangnya bisnis online khususnya dibidang Retail, maka
secara otomatis ikut pula membuka jalan bisnis serupa untuk ikut berkembang
yakni jasa pembayaran secara online. Jasa ini tentunya semakin dibutuhkan
dengan semakin berkembangnya bisnis retail karena akan mempermudah
terjadinya transaksi dalam upaya efisiensi.
4. Kepengurusan BKAD dan BUMDESMA Karangrejo
a. Sugeng Riyadi, S.Sos

: Pembina

b. Dulah Hasim, S.Pd.I

: Ketua BKAD

c. Mahsun

: Sekretaris BKAD

d. Karyono, SE

: Bendahara BKAD
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e. Rochmad

: Ketua BP

f. Dewi Nadrotun Naim

: Anggota

g. Anik Yuniarti

: Anggota

h. Ema Tristanti

: Direksi/Pelaksana Operasional

i. Mufidatus Sholelah

: Kabag Keuangan

j. Sigit Pranoto

: Kabag Umum

k. Tarmudji

: Tim Verifikasi

l. Kandi Narwoko

: Anggota

5. Struktur Organisasi BUMDESMA Karangrejo

CAMAT
Pembina

BKAD
Komisaris
Pengawas
DIREKSI
Pelaksanaan
Operasional
KABAG

KABAG

KEUANGAN

UMUM
KEPEGAWAIAN

UMUM

UNIT
PERTOKOAN
NNnN

ADMIN

UNIT SPP
TIM VERIFIKASI
TIM PENDANAAN
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B. Pelaksanaan Praktik
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan pada 06
Januari sampai 7 Februari 2020 di BUMDESMA Karangrejo Tulungagung
terdapat 4 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri Tulungagung, yaitu 4 mahasiswa dari jurusan Akuntansi Syari’ah.
Dalam pelaksanaannya tidak terdapat pembagian pekerjaan atau job disk secara
khusus yang dibebankan kepada keempat mahasiswa tersebut. Sehingga semua
mahasiswa yang PPL tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar
dan memahami aktivitas-aktivitas operasional yang ada di BUMDESMA.
Adapun kegiatan yang saya lakukan selama PPL di BUMDESMA
Karangrejo adalah sebagai berikut :
1. Mengikuti briefing pagi dan doa Bersama seluruh pengelola BUMDESMA
Karangrejo Tulungagung.
2. Bersih-bersih dan merapikan kantor untuk menjaga kebersihan dan
kenyamanan dalam bekerja.
3. Menyetorkan uang ke Bank BNI.
4. Membuat, mengecek, print out proposal pengajuan usaha salon kecantikan.
5. Membuat laporan keuangan BKAD.
6. Merekap tunggakan kelompok pinjaman SPP untuk beberapa desa.
7. Membuat surat untuk sosialisasi pendirian Badan Kerja sama Antar desa
Gedangan.
8. Mengetik dan print out berita acara Musyawarah antar Desa (MUSDES).
9. Membuat, print out, merevisi, dan membendel proposal pengajuan pinjaman
SPP.
10. Foto copy undangan Musyawarah Khusus Kelembagaan bersama Kepala
Desa.
11. Membantu menyiapkan Musyawarah Khusus Kelembagaan seluruh Kepala
Desa di kecamatan Karangrejo.
12. Memilah, menggunting, dan menempelkan identitas anggota kelompok yang
telah menerima pinjaman dana SPP.
13. Foto copy Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
BUMDESMA.

8

14. Mengisi laporan keuangan ke dalam buku jurnal secara manual.
15. Mendistribusikan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga
(ART) BUMDESMA.
16. Mengikuti verifikasi ke rumah beberapa ketua kelompok yang mengajukan
pinjaman dana SPP.
17. Melakukan input data-data keuangan ke dalam komputer.
18. Mengikuti liburan rutin BUMDESMA Karangrejo ke Jurang Senggani.
19. Membantu menyiapkan rapat tim pendanaan SPP BUMDESMA.
20. Penutupan PPL secara informal di kantor dengan berpamitan, pemberian
kenang-kenangan kepada pengelola BUMDESMA dan berfoto Bersama.

C. Permasalahan di Lapangan
Setiap organisasi, baik besar maupun kecil tak luput dari yang namanya
masalah. Hal yang sama pula terjadi di suatu lembaga atau instansi. Masalah yang
timbul bisa berasal dari berbagai sumber, baik bersumber dari Standart Operating
Procedure (SOP) yang diterapkan, SDM yang ada di lingkungan organisasi,
kondisi fisik organisasi, dan lain sebagainya. Setiap masalah yang datang akan
berdampak dan berakibat terhadap usaha yang dijalankan, bahkan tidak menutup
kemungkinan dampak terburuknya adalah usaha yang bangkrut karena adanya
permasalahan yang tidak dapat dipecahkan. Kekurangan modal pada umumnya
adalah salah satu kendala yang dialami oleh usaha kecil maupun menengah.
Selain itu, bila modal kecil maka usaha dapat mengalami masalah dalam
penggajian karyawan atau pembelian bahan baku. Hal tersebut akan menyebabkan
kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Meskipun demikian pasti terdapat
solusi yang bisa menyeleseikan setiap permasalahan tersebut.
Seperti halnya di BUMDESMA Karangrejo, masalah yang terjadi tidaklah
banyak. Bahkan masalah yang sering terjadi berkaitan dengan pinjam-meminjam,
yaitu kredit macet mampu diatasi dengan pendekatan khusus yang dilakukan.
Yang menjadi permasalahan berikutnya adalah tingkat modal. Hingga saat ini
modal yang tersedia di BUMDESMA diakuinya belum mampu menjangkau
banyak sektor usaha. Sehingga ruang lingkup pengelolaan usaha yang
dimaksudkan untuk pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Karangrejo
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belum bisa terjangkau luas. Hal ini dibuktikan dengan adanya modal yang hanya
bisa dialokasikan sepenuhnya ke dalam sektor simpan pinjam dan pembiayaan.
Belum adanya pemetaan terhadap potensi yang dimiliki di setiap desa perlu
diperhatikan. Karena dengan mengembangkan potensi yang ada di setiap desa,
masyarakat di setiap desa tersebut akan melakukan kegiatan produktif yang dapat
menunjang peningkatan ekonomi perdesaan. Dan yang tak kalah penting adalah
membantu tercapainya misi BUMDESMA dalam hal pemberdayaan masyarakat
desa. Maka dari itu, penting untuk diperhatikan bagaimana modal yang ada dapat
mengalami peningkatan sehingga sektor usaha yang dijalankan semakin luas
sebagai penunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

D. Tanggapan dari Pihak Lembaga
Modal merupakan intisari dari jalannya usaha. Semakin banyak modal
yang tersedia maka ruang lingkup pelaksanaan usaha juga semakin luas. Pada
BUMDESMA Karangrejo, modal yang tersedia hanya 25% dari Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM), yaitu digunakan untuk kegiatan ekonomi berupa
Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan pembiayaan. Hal itulah yang menjadi salah
satu alasan mengapa di BUMDESMA ini belum bisa merambah pada sektor usaha
yang lain.
Walaupun demikian, usaha yang dijalankan saat ini selalu diupayakan
semaksimal mungkin. Balas jasa yang diterimanya dikelola dengan baik. Bahkan
setiap tahunnya mampu menerima surplus yang meningkat secara signifikan. Dari
penerimaan surplus ini akan dikelola semaksimal mungkin sehingga bisa
menjangkau sektor usaha yang lain, seperti sebagai akses dalam pemasaran hasil
produksi masyarakat perdesaan, memfasilitasi potensi-potensi yang ada di setiap
desa, dan lain sebagainya yang semata-mata dimaksudkan agar ekonomi
perdesaan mengalami peningkatan.
Dengan adanya perencanaan yang demikian, pihak BUMDESMA pun
tidak serta merta langsung memberikan keputusan tanpa perhitungan panjang. Ideide atau gagasan yang diberikan selalu dipertimbangkan dari banyak sisi. Dengan
tujuan jika perencanaan dilakukan secara matang diharapkan juga diperoleh hasil
yang maksimal.
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BAB III
PEMBAHASAN

A. Landasan Teori
1. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)
BUMDes dan BUMDESMA merupakan suatu lembaga ekonomi yang
modal usahanya di bangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri.
Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes dan BUMDESMA menutup
kemungkinan dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar. Pendirian
dan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif,
partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sudtainable. Oleh karena itu,
perlu upaya serius untuk menjadikan pengelola Badan Usaha tersebut dapat
berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.1 Namun pada
BUMDESMA Kecamatan Karangrejo modal yang diperoleh masih dari
pemerintah. Masyarakat atau desa belum ikut serta dalam penanaman modal pada
BUMDESMA ini, dikarenakan pihak BUMDESMA masih dirasa cukup untuk
mengelola dana dari pemerintah.
Dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 6 Tahun 2015, Badan Usaha Milik
Desa (BUMDES) adalah badan usaha yang menyeluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang - Undang
No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan desa dapat mendirikan
badan usaha milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi
desa menjadikan dasar dari pendirian BUMDESMA sebagai bentuk upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDESMA dalam pelaksanaan dan
kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat.
Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi
perekonomian desa dan menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam
1
Komang Arya Wicaksana, Ni LuhGede Erni Sulidawati dkk. Analisis Faktor-Faktor
Kredit Macet pada BUMDes Karya Bakti Pertiwi, Desa Panji Anom Kecamatan, Sukasada,
Kabupaten Buleleng, Jurnal Akuntansi Program S1. Volume 8 No. 2 Tahun 2017. E-Journals 1 Ak
Universitas Pendidikan Ganesha.
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membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Dalam riset
ini, keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan
inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan
memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya
manusia (warga desa) dalam pengelolaannya, dan adanya penyertaan modal dari
pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan
untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes.2
Manajemen keuangan BUMDESMA adalah manajemen dana, baik yang
berkaitan dengan pengalokasian dana dalam bentuk investasi maupun usaha
pengumpulan dana untuk pembayaran investasi secara efisien. Manajemen
keuangan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengendalian keuangan. Pembagian hasil usaha BUMDESMA dilakukan
berdasarkan keuntungan bersih usaha. Bagi hasil keuntungan BUMDESMA
dialokasikan sesuai kesepakatan yang ada.
BUMDESMA ini bisa menjadi pegangan langsung bagi sejumlah desa
yang bekerjasama membentuk atau mendirikan Badan Usaha Milik Desa
Bersama. Panduan ini mempunyai tujuan guna mendorong dan menyiapkan
tumbuhnya BUMDESMA secara kokoh, mandiri dan berkelanjutan sebagai
wadah konsolisasi dan kolaborasi antardesa dalam bidang ekonomi sehingga skala
ekonomi dan daya saing ekonomi Desa menjadi lebih besar dan kuat.
2. Sumber Modal
Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk
berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan
sebaginya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah
kekayaan.3 Modal usaha dapat dibedakan menjadi dua, yaitu modal sendiri dan
modal asing atau pinjaman. Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari
pemilik usaha itu sendiri. Sedangkan modal asing diperoleh dari pihak luar
perusahaan yang biasanya berupa pinjaman.
2

Abdullah Kafabih, Analisis Peran Modal Sosial Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
terhadap Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Ekonomi, Volume 5 No.1 Des 2018. FEBI UINSA
Surabaya.
3
Abu Rizal Faturrohman Sukoco, Pengelolaan Modal Kerja Usaha Mikro Untuk
Memperoleh Profitabilitas, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Volume 22 No. 1, 2015, hal. 2
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Modal kerja adalah dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, oleh
karena itu dapat berupa kas, piutang, surat–surat berharga, persediaan, dan lain–
lain. Modal kerja bruto adalah keseluruhan dari aktiva atau harta lancar yang
terdapat dalam sisi debet neraca. Modal kerja neto adalah keseluruhan harta lancar
dikurangi hutang lancar. Dengan perkataan lain modal kerja neto adalah selisih
antara aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Pembiayaan adalah
penyediaan penyediaan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang
memerlukan dan layak memperolehnya.4
Telah disampaikan sebelumnya bahwa Perumdes (Perusahaan Umum
Desa) sebagai bentuk badan hukum BUMDes yang modal seluruhnya merupakan
kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, maka
sebagaimana bentuk Perum dalam BUMN, modal Perumdes juga tidak terbagi
atas saham, dan Perumdes bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan
berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sehingga Perumdes, keseluruhan
modalnya adalah milik Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan dan
ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Dengan demikian untuk BUMDes yang berbentuk perseroan terbatas ini
modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh
satu persen) sahamnya dimiliki oleh Kepala Desa yang tujuan utamanya
mengejar keuntungan. Selanjutnya segala hal mengenai permodalan bagi
BUMDes yang berbentuk Perseroan Terbatas tunduk pada pasal 31 sampai
dengan 62 Bab III tentang Modal dan Saham UU No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UUPT). Mengenai permodalan BUMDes yang berbentuk
Perseroan Terbatas, bahwa sumber permodalan BUMDes adalah sebagai berikut:
a. Persero Desa mendapat modal awal untuk melaksanakan kegiatan
usahanya dari kekayaan Desa yang dipisahkan dari APBDes, paling sedikit
51% (lima puluh satu persen) saham.

Zainul Arifin, Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet,
2006), hal. 200
4
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b. Persero Desa dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah
Kabupaten dan Propinsi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
c. Persero Desa dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak
lain atau kerja sama bagi hasil.
d.

Persero Desa dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui
lembaga keuangan Perbankan yang pengaturan pinjamannya dilakukan
oleh dan atas nama Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.

e. Persero Desa dapat memperoleh permodalan dari anggota masyarakat
Desa yang bersangkutan.5

3. Penggunaan Modal
Modal dalam pengertian ini dapat diinterprestasikan sebagai sejumlah
uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Banyak sedikitnya
modal bukanlah soal yang penting. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana
modal yang ada dapat dikelola secara maksimal. Tujuan utama dari pengelolaan
modal yaitu mengatur perputaran dana yang berputar setiap periodenya menuju
pada tingkat keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud dalam hal ini adalah
keseimbangan antara dana yang tersedia dengan jumlah dana yang diperlukan
dalam kegiatan usaha. Dalam keadaan seperti ini perusahaan tidak akan
mengalami gangguan-gangguan keuangan karena dana yang diperlukan untuk
memenuhi kegiatan usaha cukup tersedia dan tidak berlebihan.6
Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus
dilakukan dengan penuh ketelitian. Hal ini ditujukan agar dalam proses
pengelolaan dana oleh pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan
juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti kredit macet.
Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek
penting dalam pembiayaan, yakni aman, lancar dan menguntungkan.
5

Amelia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya
dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa,
Journal of Rural and Development, Volume 5 No. 1 Feb 2014, Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya.
6
Sri Sugiarti, Pengelolaan Modal Kerja dalam Kegiatan Bisnis, Jurnal Analisis Ekonomi
Utama, Volume 10 Nomor 2, 2016, hal.70
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a. Aman: yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar ke masyarakat
dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
b. Lancar: yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh
lembaga keuangan dengan lancar dan cepat.
c. Menguntungkan: yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat.7
Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan yang
mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan
pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan
kemudahan bagi RTM (Rumah Tangga Miskin) untuk mendapatkan permodalan
dalam bentuk kegiatan SPP. Dana bergulir adalah seluruh dana program yang
dan bersifat pinjaman dari UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang digunakan oleh
masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan
melalui kelompok kelompok masyarakat.
Tujuan dari kegiatan pengelolaan dana bergulir adalah: memberikan akses
permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun
kelompok usaha, pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai
dengan tujuan program, peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir
ditingkat wilayah perdesaan,menyiapkan kelembagaan UPK (dan pendukung
lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program
secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan, peningkatan pelayanan kepada
RTM dalam pemenuhan kebutukan permodalam usaha melalui kelompok
pemanfaat.
Ketentuan pendanaan atau pengelolaan mengacu pada AD/ART aturan
perguliran dan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK yang telah disepakati.
Pendanaan kegiatan SPP tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara
individu melainkan harus berkelompok, kelompok yang didanai meliputi
kelompok simpan pinjam dan kelompok aneka usaha serta kelompok usaha
bersama dengan pemanfaat RTM, kelompok peminjam dana bergulir harus
mempunyai kategori kelompok berkembang dan siap, kegiatan verifikasi

Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil” (Yogyakarta: UII PRESS,
2004), hal. 164
7
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dilakukan sesuai dengan jenis kelompok, adanya perjanjian pinjaman UPK dan
kelompok, jadwal angsuran disesuaikan dengan fungsi kelompok siklus
usahanya, pembebanan biaya usaha sesuai dengan bunga pasar pinjaman
diwilayah masing-masing, kelompok dengan pembayaran yang lancar dan IPTW
(Insentif Pembayaran Tepat Waktu) akan diberikan reward.
Sasaran dari kelompok kegiatan dana bergulir SPP PNPM Mandiri Perdesaan :
a. Kelompok Simpan Pinjam (KSP) yang memiliki kegiatan pengelolaan
simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai
anggota RTM.
b. Kelompok Usaha Bersama (KUB) kelompok yang memiliki kegiatan
usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan
prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM.
c. Kelompok Aneka Usaha (KAU) kelompok yang anggotanya Rumah
Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual
oleh anggota Pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada
pelestarian dan pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasar.

4. Profitabilitas
Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan
keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas adalah kemampuan
bank

menghasilkan

laba

selama

periode

tertentu.

Penilaian

rentabilitas/profitabilitas penting karena menyangkut kemampuan bank dalam
memperoleh laba. Dengan laba yang kuat bank akan dapat berkembang dengan
baik. Dalam Kamus Istilah Akuntasi, profitabilitas adalah kemampuan kesatuan
usaha mendapatkan pendapatan bersih. Supaya dapat menjaga kelangsungan
hidup suatu usaha, maka perusahaan tersebut harus berada dalam kondisi
mengutungkan/profitable.
Pengelolaan modal BUMDESMA dengan baik akan berimbas pada
meningkatnya pelayanan masyarakat, fasilitas yang digunakan untuk melayani
masyarakat akan terkontrol dengan baik. Sarana dan prasarana dapat dibangun
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demi memakmurkan desa. Jika penggunaan modal BUMDESMA dikelola dengan
baik dan sesuai posedur yang telah ditetapkan, sudah tentu akan mendapatkan
keuntungan/profit. Dari keuntungan tersebut secara langsung maupun tidak
langsung akan meningkatkan pendapatan BUMDESMA yang berguna untuk
menunjang keberlangsungan unit usaha yang dijalankan BUMDESMA itu sendiri,
ketika keuntungan/profitabilitas BUMDESMA meningkat maka sektor usaha
yang dijalankan oleh BUMDESMA akan meningkat pula. Keberadaan sektor
usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja, terserapnya tenaga kerja akan
memberikan pendapatan yang meningkat bagi masyarakat desa secara umum.
Sementara itu, perekonomian desa akan lebih kuat, hal tersebut jelas akan
berdampak pada kemajuan desa.
Jumlah Profitabilitas/surplus yang telah dicapai di BUMDESMA
Karangrejo pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 175.031.758,00,Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2019
Alokasi SHU Tahun 2019 (Kegiatan

Rp 77.187.713,33

Tahun 2020)
Jenis kegiatan

Rencana (Rp)

CAPACITY BUILDING

Saldo (Rp)

11.578.100,00

65.609.613,33

2.315.600,00

63.294.013,33

HONORARIUM DAN TUNJANGAN

11.578.000,00

51.716.013,33

1. PENDAMPINGAN KEPALA

11.578.100,00

40.137.913,33

1.543.800,00

38.594.113,33

BANTUAN SOSIAL

11.578.200,00

27.015.913,33

PEMUPUKAN MODAL

27.015.913,33

-

OPERASIONAL KELEMBAGAAN

DESA

DAN

KEGIATAN

LAINNYA
2. REWARD PELAKU

TOTAL

77.187.713,33
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B. Analisis terhadap Temuan Studi
Saat ini terdapat asset dana bergulir Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
PNPM Mandiri Perdesaan secara nasional nilainya mencapai kurang lebih Rp
2.508.237.872,00 dari modal awal diluncurkan sebesar Rp 974.000.000,00.
Pelaksanaan dana bergulir ini masih tersebar di 5.300 kecamatan, 401 kabupaten,
1 kota, dan 33 provinsi. Kementerian desa yang memperoleh limpahan wewenang
untuk mentransformasikan UPK PNPM Mandiri Perdesaan ke dalam sistem
kebijakan berdasar UU Desa, telah berupaya menyusun rancangan instruksi
Presiden dengan substansi pengalihan asset dana bergulir tersebut menjadi modal
pendirian BUMDESMA. Pada prinsipnya, BUMDESMA didirikan dalam rangka
kerjasama antar desa dan pelayanan usaha antar desa. Di lain pihak, otoritas
Kementerian/Lembaga yang menangani PNPM Mandiri Perdesaan telah
dilibatkan oleh Seskab (Sekretariat Kabinet) dalam rangka dialog kebijakan untuk
pengalihan asset UPK PNPM Mandiri Perdesaan tersebut.
Selain dari penyertaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan, sumber
modal BUMDESMA diperoleh dari penyertaan modal antar desa, penyertaan
modal BUMDes, penyertaan modal kelompok, dan atau bantuan dari pemerintah.
Penyertaan modal antar desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dengan
mengutamakan dana desa dan ditujukan untuk permodalan Badan Usaha Milik
Desa Bersama (BUMDESMA). Sedangkan penyertaan modal BUMDes terdiri
dari hasil penggabungan modal dari 2 BUMDes atau lebih dan hasil peleburan 2
BUMDes atau lebih setelah mengajukan kepailitan. Penyertaan modal kelompok
berasal dari masyarakat desa, termasuk penggunaan asset dan dana bergulir yang
merupakan asset kelompok masyarakat. Dan penyertaan modal yang berasal dari
pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, daerah maupun swasta dilaksanakan
sesuai petunjuk teknis.
Sehingga secara garis besar, modal kerja BUMDESMA dibagi menjadi
dua, yaitu modal kerja kotor dan modal kerja bersih. Modal kerja kotor
merupakan keseluruhan jumlah kas, piutang dan persediaan. Sedangkan modal
kerja bersih adalah modal kerja kotor yang sudah dikurangi dengan kewajiban
atau hutang lancar. Hingga tahun 2019 modal yang terdapat di BUMDESMA
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Karangrejo mencapai Rp 201.268.37,00. Nilai tersebut di dapat dari total dana
Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) ditambah dengan surplus atau laba
ditahan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp 1.222.277.325.
Dengan adanya modal yang diperoleh dari berbagai sumber, maka sektor
usaha yang saat ini bisa dijangkau oleh BUMDESMA Karangrejo adalah Simpan
Pinjam Perempuan (SPP) dan Pembiayaan. Syarat masyarakat desa boleh
melakukan pinjaman dalam sektor Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah
dilakukan secara kelompok dan dana maksimal yang bisa dipinjam sebesar Rp.
5.000.000. Di dalam transaksi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut terdapat
balas jasa sebesar 18% yang harus dibayar oleh peminjam atau nasabah. Namun,
dalam hal pelunasan yang dilakukan sesuai dengan tanggal jatuh tempo, maka
BUMDESMA Karangrejo memberikan IPTW (Instensif Pembayaran Tepat
Waktu) sebesar 10%.
Pelaksana Pengelola Operasional (PPO) Kecamatan Karangrejo mengelola
kegiatan pinjaman SPP yang berbasis kelompok di 13 desa yang ada di wiliyah
Kecamatan Karangrejo tahun berjalan 2019 sebanyak 98 kelompok dengan
alokasi dana bergulir sebesar Rp 2.660.500.000. Dana tersebut dimanfaatkan oleh
1.112 pemanfaat yang di dominasi oleh para pedagang, pengrajin, penjahit,
peternak, dan petani. Dengan adanya modal yang dialokasikan untuk dana Simpan
Pinjam Perempuan (SPP) di BUMDESMA Karangrejo sangat membantu
masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk dana dari
Simpan Pinjam Perempuan dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat atau
modal usaha yang sebelumnya belum tercukupi jadi tercukupi.
Dari sektor usaha yang dijalankan tersebut diperoleh hasil atau laba usaha.
Laba usaha setelah kewajiban atas pihak lain yang selanjutnya dinamakan surplus
dialokasikan untuk :
1. Penambahan modal BUMDESMA minimal sebesar 35%
2. Kesejahteraan pengurus dan karyawan maksimal sebesar 15%
3. Bantuan sosial minimal sebesar 15%
4. Reward kepada kelompok masyarakat maksimal sebesar 3%
5. Bagi hasil ke desa yang melaksanakan kegiatan kerjasama maksimal sebesar
15%
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6. Peningkatan kapasitas SDM minimal sebesar 15%
7. Cadangan lain-lain sebesar 2%

C. Solusi Permasalahan
Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha
yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan
hidup masyarakatnya terutama dibidang ekonomi. Masih perlu upaya peningkatan
dalam beberapa hal antara lain :
1. Mengadakan pertemuan rutin antara BUMDESMA dengan pemerintah desa.
Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat harus direncanakan
secara bersama dengan pemerintah desa. Dalam pertemuan tersebut dibahas
hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat desa dan
bagaimana perolehan modal guna realisasi kebutuhan tersebut.
2. Pembinaan kelompok usaha ekonomi masyarakat agar lebih berusaha secara
baik dalam rangka menyejahterakan kehidupan masyarakat.
Output dari pembinaan ini dimaksudkan agar kelompok usaha semakin
produktif dalam mengelola usahanya. Dari hasil usaha tersebut diharapkan
dapat menambah simpanan di BUMDESMA, sehingga terjadi keseimbangan
antara kelompok peminjam dengan kelompok simpanan.
3. Membagi tema-tema usaha per desa atau bahkan per RT, misalnya ada
kampung dolanan, kampung kantin, kampung umbul, dan lain sebagainya.
Dengan diklasifikasikannya tema usaha per desa bahkan per RT dapat
meningkatkan keunggulan BUMDESMA yang ada di Kecamatan Karangrejo.
Pasalnya BUMDESMA ini bisa menjadi akses pemasaran dari setiap usaha
yang ada dan sekaligus dapat mengenalkan BUMDESMAnya dimasyarakat
luas sehingga tidak hanya dikenal di Kecamatan Karangrejo bahkan di
Kabupaten Tulungagung saja. Setelah masyarakat melihat keunggulan yang
ada di BUMDESMA diharapkan dapat menggerakkan para stakeholder untuk
memberikan dananya sebagai modal pinjaman.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sektor usaha yang dijalankan BUMDESMA Karangrejo Tulungagung
meliputi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Pembiayaan. Dikarenakan modal
yang tersedia belum cukup untuk memperluas sektor usaha, maka saat ini
BUMDESMA berfokus pada bagaimana sektor usaha yang telah berjalan bisa
mendapatkan surplus yang meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu usaha yang
dijalankan saat ini selalu diupayakan semaksimal mungkin. Balas jasa yang
diterimanya dikelola dengan baik. Agar dari penerimaan surplus bisa menambah
modal sehingga bisa menjangkau sektor usaha yang lain, seperti sebagai akses
dalam pemasaran hasil produksi masyarakat perdesaan, memfasilitasi potensipotensi yang ada di setiap desa, dan lain sebagainya yang semata-mata
dimaksudkan agar ekonomi perdesaan mengalami peningkatan.

B. Saran
Tentu dalam pembuatan laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini
masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi materi yang
penulis paparkan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran
dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini. Bila ditinjau dari kesimpulan datas,
maka perlu kiranya diberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan
kegiatan PPL di BUMDESMA Karangrejo, diantaranya sebagai berikut:
1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai pengelola Praktik
Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai pengelola praktik
diharapkan untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan instansi/lembaga
tempat dilaksanakannya Praktik Pengalaman Lapangan.
2. Instansi/Lembaga Tempat Praktik
Untuk Instansi/Lembaga tempat dilaksanakannya Praktik Pengalaman
Lapangan (PPL) Gelombang I yaitu BUMDESMA Karangrejo Tulungagung
diharapkan untuk dapat lebih optimal dalam mensosialisasikan program SPP
kepada masyarakat luas khususnya perempuan agar semakin mandiri, percaya
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diri dan berdaya dalam mengelola usaha ekonomi produktif untuk
meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga dan masyarakat umumnya serta
guna menjaga keberlangsungan hidup BUMDESMA Karangrejo.
3. Mahasiswa sebagai Peserta Praktik
Untuk mahasiswa/mahasiswi sebagai peserta praktik diharapkan lebih
semangat dan giat, dapat menempatkan diri dengan baik, serta aktif
membantu kegiatan di lembaga praktik untuk mendapatkan pengalaman kerja
sekaligus belajar yang tidak ditemui saat kegiatan perkuliahan. Selain itu
mahasiswa/mahasiswi peserta praktik diharapkan dapat mengembangkan
ilmu/pengalaman yang diperoleh dari kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan
(PPL) yang telah dilaksanakan.
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BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Senin tanggal 06 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Pendalaman Materi PPL Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam tahun 2020 di IAIN Tulungagung.
2. Breefing bersama dengan mahasiswa kelompok lain oleh DPL
(Dosen Pembimbing Lapangan) yakni Moh. Rois Abin, M.Pd.I.
Pada hari ini dilaksanakan pendalaman materi Praktik Pengalaman
Lapangan (PPL) yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa yang akan
melaksanakan PPL Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di
berbagai Lembaga yang berbeda. Setelah pendalaman materi PPL
tersebut selesai, dilanjutkan dengan breefing oleh DPL (Dosen
Pembimbing Lapangan).

Tulungagung, 06 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Selasa tanggal 07 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Mengikuti acara
Tulungagung.

pembukaan

PPL

di

DPMD

Kabupaten

Pada hari ini dilaksanakan pembukaan PPL Gelombang I Akuntansi
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung tahun
2020. Acara dihadiri oleh Semua Peserta PPL Gelombang I IAIN
TULUNGAGUNG, para Dosen Pembimbing Lapangan, dan Ketua Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung.
Selanjutnya dilaksanakan serah terima secara simbolis oleh Dosen
Pembimbing Lapangan (DPL) kepada Lembaga yang dituju.
Rangkaian Acara dimulai dengan menyanyikan Lagu Indonesia
Raya, dan Mars IAIN Tulungagung, dilanjutkan dengan sambutansambutan oleh perwakilan dari IAIN TULUNGAGUNG, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung dan juga
perwakilan dari Peserta PPL IAIN TULUNGAGUNG. Kemudian dilanjut
dengan Do’a dan penutup.

Tulungagung, 07 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Rabu tanggal 08 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Penyerahan surat pengantar PPL dan buku panduan PPL.
2. Berkenalan dengan seluruh karyawan atau pengelola BUMDESMA.
3. Diberi pengarahan oleh karyawan BUMDESMA Karangrejo, dan
pengenalan profil lembaga, sejarah berdirinya BUMDESMA, Visi
Misi, serta Struktur Organisasi yang ada di BUMDESMA
Karangrejo.
Hari ini merupakan hari pertama dimulainya kegiatan PPL di
BUMDESMA Karangrejo. Saya dan teman-teman memulai kegiatan PPL
yaitu dengan membersihkan ruangan BUMDESMA. Kemudian kami
menyerahkan surat pengantar PPL dan buku panduan PPL ke Dosen
Pamong, lalu dilanjutkan perkenalan dengan seluruh karyawan
BUMDESMA Karangrejo sekaligus diberi pengarahan oleh karyawan
BUMDESMA setelah itu dilanjutkan dengan pengenalan profil Lembaga
BUMDESMA ini yang meliputi sejarah berdirinya BUMDESMA, Visi Misi,
serta Struktur Organisasi yang ada.

Tulungagung, 08 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Kamis tanggal 09 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Menyetorkan uang ke Bank BNI.
2. Membuat proposal pengajuan usaha salon kecantikan.

Kegiatan yang saya lakukan pada hari ini yaitu dimulai seperti biasa
dengan membersihkan ruangan BUMDESMA. Hari ini saya diberi tugas
oleh Bu Mufidatus Salehah (Bendahara BUMDESMA) untuk melakukan
penyetoran sejumlah uang ke Bank BNI Pusat Tulungagung.
Pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 kami istirahat, dan Sholat.
Setelah itu mulai pukul 13.00 kegiatan kami adalah membuat proposal
pengajuan usaha salon kecantikan yang merupakan unit usaha yang akan
dijalankan oleh BUMDESMA Karangrejo. Setelah jam menunjukkan pukul
14.30 WIB kegiatan yang kami lakukan adalah persiapan tutup kantor,
seperti biasanya saya dan teman-teman merapikan peralatan dan berkasberkas atau peralatan yang selesai digunakan.

Tulungagung, 09 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Jumat tanggal 10 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Melanjutkan membuat proposal pengajuan usaha salon kecantikan,
sekaligus print out hasil pembuatan proposal.
2. Melakukan revisi proposal pengajuan usaha salon kecantikan.
Seperti biasanya, kegiatan yang saya lakukan pada hari ini yaitu
dimulai seperti biasa dengan membersihkan ruangan BUMDESMA. Pada
hari ini kegiatan yang saya lakukan adalah melanjutkan membuat
proposal pengajuan usaha salon kecantikan yang dibuat sebelumnya
sekaligus print out hasil pembuatan proposal tersebut. Setelah proposal
nya di cek oleh pengurus BUMDESMA ternyata ada banyak kekeliruan,
lalu saya melakukan revisi proposal pengajuan usaha salon kecantikan
tersebut. Setelah jam menunjukkan pukul 14.30 WIB kegiatan yang kami
lakukan adalah persiapan tutup kantor, seperti biasanya saya dan temanteman merapikan peralatan dan berkas-berkas atau peralatan yang
selesai digunakan.

Tulungagung, 10 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Senin tanggal 13 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Melanjutkan revisi proposal pengajuan usaha salon kecantikan
yang sebelumnya telah dibuat.
2. Membantu membuat laporan keuangan BKAD.
Seperti biasanya, kegiatan yang saya lakukan pada hari ini yaitu
dimulai dengan membersihkan ruangan BUMDESMA. Pada hari ini, saya
melanjutkan revisi proposal pengajuan usaha salon kecantikan yang
kemarin telah dibuat, sekaligus print out hasil proposal tersebut.
Pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 kami istirahat, dan Sholat.
Setelah itu mulai pukul 13.00 kegiatan kami adalah membantu membuat
laporan keuangan BKAD, setelah semua sudah selesai kami bersiap-siap
untuk tutup kantor dan merapikan peralatan dan berkas-berkas atau
peralatan yang selesai digunakan.

Tulungagung, 13 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Selasa tanggal 14 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Melanjutkan membantu membuat laporan keuangan BKAD.
2. Merekap tunggakan kelompok pinjaman SPP untuk beberapa desa.
Seperti biasanya, kegiatan yang saya lakukan yaitu dimulai seperti
biasa dengan membersihkan ruangan BUMDESMA. Hari ini kegiatan yang
saya lakukan adalah melanjutkan membantu membuat laporan keuangan
BKAD.
Pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 kami istirahat, dan Sholat.
Setelah itu mulai pukul 13.00 kegiatan kami adalah membuat rekapan
tunggakan kelompok pinjaman SPP untuk beberapa desa. Seperti
biasanya, setelah jam menunjukkan pukul 14.30 WIB kegiatan yang kami
lakukan adalah persiapan tutup kantor, merapikan peralatan dan berkasberkas atau peralatan yang selesai digunakan.

Tulungagung, 14 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Rabu tanggal 15 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Melanjutkan merekap tunggakan kelompok pinjaman SPP untuk
beberapa desa.
Kegiatan yang saya lakukan pada hari ini yaitu dimulai seperti biasa
dengan membersihkan ruangan BUMDESMA. Pada hari ini kegiatan yang
saya lakukan adalah merekap tunggakan kelompok pinjaman SPP yang
telah dibuat kemarin. Setelah jam menunjukkan pukul 14.30 WIB kegiatan
yang kami lakukan adalah persiapan tutup kantor, seperti biasanya saya
dan teman-teman merapikan peralatan dan berkas-berkas atau peralatan
yang selesai digunakan.

Tulungagung, 15 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Kamis tanggal 16 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Membuat surat untuk sosialisasi pendirian Badan Kerja sama Antar
desa Gedangan.
Seperti biasanya, kami memulai kegiatan pada hari ini dengan
membersihkan ruangan BUMDESMA. Pada hari ini saya diberi tugas
untuk membuat surat yang digunakan untuk sosialisasi pendirian Badan
Kerja sama Antar desa Gedangan. Setelah jam menunjukkan pukul 14.30
WIB kegiatan yang kami lakukan adalah persiapan tutup kantor, seperti
biasanya saya dan teman-teman merapikan peralatan dan berkas-berkas
atau peralatan yang selesai digunakan.

Tulungagung, 16 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Jumat tanggal 17 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Mengetik dan print out berita acara Musyawarah antar Desa
(MUSDES).
Seperti biasanya, kegiatan yang saya lakukan pada hari ini yaitu
dimulai seperti biasa dengan membersihkan ruangan BUMDESMA. Pada
hari ini kegiatan yang saya lakukan adalah mengetik sekaligus print out
berita acara Musyawarah antar Desa (MUSDES). Setelah jam
menunjukkan pukul 14.30 WIB kegiatan yang kami lakukan adalah
persiapan tutup kantor, seperti biasanya saya dan teman-teman
merapikan peralatan dan berkas-berkas atau peralatan yang selesai
digunakan.

Tulungagung, 17 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Senin tanggal 20 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Membuat proposal pengajuan pinjaman SPP.
2. Foto copy undangan Musyawarah Khusus Kelembagaan bersama
Kepala Desa.
Kegiatan yang saya lakukan pada hari ini yaitu dimulai seperti biasa
dengan membersihkan ruangan BUMDESMA. Pada hari ini kegiatan yang
saya lakukan adalah membuat proposal pengajuan pinjaman SPP desa
Sembon kelompok Dahlia.
Pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 kami istirahat, dan Sholat.
Setelah itu mulai pukul 13.00 dilanjutkan foto copy undangan Musyawarah
Khusus Kelembagaan bersama Kepala Desa. Waktu sudah menunjukkan
pukul 14.30 WIB kegiatan yang kami lakukan adalah persiapan tutup
kantor, seperti biasanya saya dan teman-teman merapikan peralatan dan
berkas-berkas atau peralatan yang selesai digunakan.

Tulungagung, 20 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Selasa tanggal 21 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Membuat proposal pengajuan pinjaman SPP.
Kegiatan yang saya lakukan pada hari ini yaitu dimulai seperti biasa
dengan membersihkan ruangan BUMDESMA. Pada hari ini kegiatan yang
saya lakukan adalah membuat proposal pengajuan pinjaman SPP desa
Sukowiyono kelompok Mawar dan desa Punjul kelompok Prambozen.
Setelah waktu menunjukkan pukul 14.30 WIB kegiatan yang kami lakukan
adalah persiapan tutup kantor, seperti biasanya saya dan teman-teman
merapikan peralatan dan berkas-berkas atau peralatan yang selesai
digunakan.

Tulungagung, 21 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Rabu tanggal 22 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Membantu menyiapkan Musyawarah Khusus Kelembagaan seluruh
Kepala Desa di kecamatan Karangrejo.
Kegiatan yang saya lakukan pada hari ini yaitu dimulai seperti biasa
dengan membersihkan ruangan BUMDESMA. Pada hari ini di Kecamatan
Karangrejo di adakan musyawarah khusus kelembagaan beserta seluruh
kepala desa di kecamatan Karangrejo, saya dan teman-teman kelompok
PPL membantu menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk rapat
tersebut seperti menata meja kursi, menyiapkan makanan untuk rapat, dll.
Setelah selesai menyiapkan peralatan dilanjutkan menunggu daftar hadir
kepala desa. Setelah jam menunjukkan pukul 14.30 WIB kegiatan yang
kami lakukan adalah persiapan tutup kantor, seperti biasanya saya dan
teman-teman merapikan peralatan dan berkas-berkas atau peralatan yang
selesai digunakan.

Tulungagung, 22 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Kamis tanggal 23 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Print out dan membendel proposal pengajuan SPP.
2. Mengarsipkan surat masuk.
3. Meminta izin untuk konsultasi KRS ke kampus.
Seperti biasanya, kegiatan yang saya lakukan pada hari ini yaitu
dimulai seperti biasa dengan membersihkan ruangan BUMDESMA.
Setelah itu kami diberi tugas untuk print out sekaligus membendel
proposal pengajuan SPP. Setelah selesai, saya diberi tugas oleh Bapak
Sigid untuk mengarsipkan surat masuk. Setelah selesai print out dan
membendel proposal, waktu menunjukkan pukul 13.00 WIB saya dan
teman-teman meminta izin kepada pihak pamong untuk konsultasi KRS ke
kampus.

Tulungagung, 23 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Jumat tanggal 24 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Memilah, menggunting, dan menempelkan identitas anggota
kelompok yang telah menerima pinjaman dana SPP.
Kegiatan yang saya lakukan pada hari ini yaitu dimulai seperti biasa
dengan membersihkan ruangan BUMDESMA. Setelah itu kami diberi
tugas untuk memilah identitas anggota kelompok yang telah menerima
pinjaman dana SPP, menggunting, dan menempelkannya untuk
dibukukan. Setelah jam menunjukkan pukul 14.30 WIB kegiatan yang
kami lakukan adalah persiapan tutup kantor, seperti biasanya saya dan
teman-teman merapikan peralatan dan berkas-berkas atau peralatan yang
selesai digunakan.

Tulungagung, 24 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Senin tanggal 27 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
2. Diskusi dengan pihak pamong dan karyawan kantor lainnya
mengenai pengembangan BUMDESMA untuk kedepannya.
Kegiatan yang saya lakukan pada hari ini yaitu dimulai seperti biasa
dengan membersihkan ruangan BUMDESMA, setelah itu dilanjutkan
dengan kunjungan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sekaligus
konsultasi judul laporan PPL.
Pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 kami istirahat, dan Sholat.
Setelah itu mulai pukul 13.00 kegiatan kami selanjutnya adalah diskusi
dengan pihak pamong dan karyawan kantor lainnya mengenai
pengembangan BUMDESMA untuk kedepannya. Setelah jam
menunjukkan pukul 14.30 WIB kegiatan yang kami lakukan adalah
persiapan tutup kantor, seperti biasanya saya dan teman-teman
merapikan peralatan dan berkas-berkas atau peralatan yang selesai
digunakan.

Tulungagung, 27 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Selasa tanggal 28 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Foto copy Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga
(ART) BUMDESMA.
2. Membuat Proposal Pengajuan SPP desa Sukowiyono kelompok
Kupu-Kupu.
Kegiatan yang saya lakukan pada hari ini yaitu dimulai seperti biasa
dengan membersihkan ruangan BUMDESMA. Setelah itu saya diberi
tugas untuk memfoto copy Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
Tangga (ART) BUMDESMA.
Pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 kami istirahat, dan Sholat.
Setelah itu mulai pukul 13.00 kegiatan kami adalah membuat proposal
pengajuan SPP desa Sukowiyono kelompok Kupu-Kupu. Waktu sudah
menunjukkan pukul 14.30 WIB saya dan teman-teman beserta karyawan
BUMDESMA bersiap-siap untuk pulang.

Tulungagung, 28 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Rabu tanggal 29 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntans Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Print out Proposal Pengajuan SPP desa Sukowiyono kelompok
Kupu-Kupu.
2. Memilah, menggunting, dan menempelkan identitas anggota
kelompok yang telah menerima pinjaman dana SPP.
3. Mendistribusikan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
Tangga (ART) BUMDESMA.
Pada hari ini, seperti biasanya saya mengawali kegiatan dengan
membersihkan ruangan BUMDESMA. Kemudian saya print out proposal
pengajuan SPP desa Sukowiyono kelompok Kupu-Kupu, selanjutnya saya
dan teman-teman memilah identitas anggota kelompok yang telah
menerima pinjaman dana SPP, menggunting, dan menempelkannya untuk
dibukukan.
Pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 kami istirahat, dan Sholat.
Setelah itu mulai pukul 13.00 kegiatan saya selanjutnya yaitu
mendistribusikan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga
(ART) BUMDESMA ke beberapa desa. Setelah semuanya selesai, saya
dan teman saya kembali ke BUMDESMA dan dikarenakan waktu sudah
menunjukkan pukul 14.30 WIB kami pun pulang bersama.
Tulungagung, 29 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Kamis tanggal 30 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Mengisi laporan keuangan ke dalam buku jurnal secara manual.
Kegiatan yang saya lakukan pada hari ini yaitu dimulai seperti biasa
dengan membersihkan ruangan BUMDESMA. Setelah itu kami diberi
tugas untuk Mengisi laporan keuangan ke dalam buku jurnal secara
manual. Setelah jam menunjukkan pukul 14.30 WIB kegiatan yang kami
lakukan adalah persiapan tutup kantor, seperti biasanya saya dan temanteman merapikan peralatan dan berkas-berkas atau peralatan yang
selesai digunakan.

Tulungagung, 30 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Jumat tanggal 31 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Mengikuti verifikasi ke rumah beberapa ketua kelompok yang
mengajukan pinjaman dana SPP.
Seperti biasanya, kegiatan yang saya lakukan pada hari ini yaitu
membersihkan ruangan BUMDESMA. Hari ini saya diajak oleh salah satu
karyawan yaitu Bapak Sigid Pratanto untuk melakukan verifikasi ke rumah
beberapa ketua kelompok yang mengajukan pinjaman, verifikasi
merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pihak BUMDESMA sebelum
melakukan pencairan dana. Verifikasi tersebut antara lain berada di Desa
Gedangan kelompok Gemah Ripah, Desa Sukorejo kelompok Kupu-Kupu
dan Desa Punjul kelompok Prambozen, karena jam sudah menunjukkan
pukul 14.00 WIB kami kembali ke BUMDESMA. Sesampai di BUMDESMA
kami bersiap-siap untuk pulang.

Tulungagung, 31 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Senin tanggal 03 bulan Februari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Melanjutkan mengisi laporan keuangan ke dalam buku jurnal
secara manual.
Kegiatan yang saya lakukan pada hari ini yaitu dimulai seperti biasa
dengan membersihkan ruangan BUMDESMA. Setelah itu, saya
melanjutkan mengisi laporan keuangan ke dalam buku jurnal secara
manual. Setelah jam menunjukkan pukul 14.30 WIB kegiatan yang kami
lakukan adalah persiapan tutup kantor, seperti biasanya saya dan temanteman merapikan peralatan dan berkas-berkas atau peralatan yang
selesai digunakan.

Tulungagung, 03 Februari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Selasa tanggal 04 bulan Februari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Melakukan input data-data keuangan ke dalam komputer.
2. Memasukkan undangan rapat tim pendanaan SPP BUMDESMA ke
dalam loker.
Kegiatan yang saya lakukan pada hari ini yaitu dimulai seperti biasa
dengan membersihkan ruangan BUMDESMA. Setelah itu kami diberi
tugas untuk melakukan input data-data keuangan yang telah dibuat
kemarin ke dalam komputer,
Pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 kami istirahat, dan Sholat.
Setelah itu mulai pukul 13.00 kegiatan saya selanjutnya adalah
memasukkan undangan rapat tim pendanaan SPP BUMDESMA ke dalam
loker. Setelah jam menunjukkan pukul 14.30 WIB kegiatan yang kami
lakukan adalah persiapan tutup kantor, seperti biasanya saya dan temanteman merapikan peralatan dan berkas-berkas atau peralatan yang
selesai digunakan.

Tulungagung, 04 Februari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Rabu tanggal 05 bulan Februari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Melanjutkan input data-data keuangan ke dalam komputer.
2. Mengikuti liburan rutin BUMDESMA Karangrejo ke Jurang
Senggani di Sendang.
Kegiatan yang saya lakukan pada hari ini yaitu dimulai seperti biasa
dengan membersihkan ruangan BUMDESMA. Kegiatan saya selanjutnya
adalah melanjutkan input data-data keuangan ke dalam komputer.
Pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 kami istirahat, dan Sholat.
Setelah selesai, saya dan teman-teman kelompok PPL diajak untuk
mengikuti liburan rutin BUMDESMA Karangrejo ke Jurang Senggani di
Sendang. Setelah jam menunjukkan pukul 14.00 WIB, kami kembali ke
kantor untuk persiapan tutup kantor, seperti biasanya saya dan temanteman merapikan peralatan dan berkas-berkas atau peralatan yang
selesai digunakan.

Tulungagung, 05 Februari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Kamis tanggal 06 bulan Februari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :
1. Membantu menyiapkan rapat tim pendanaan SPP BUMDESMA.
Kegiatan yang saya lakukan pada hari ini yaitu dimulai seperti biasa
dengan membersihkan ruangan BUMDESMA. Pada hari ini di Kecamatan
Karangrejo di adakan rapat tim pendanaan SPP BUMDESMA, saya dan
teman-teman kelompok PPL membantu menyiapkan peralatan yang
diperlukan untuk rapat tersebut seperti menata meja kursi, menyiapkan
makanan untuk rapat, dll. Setelah selesai menyiapkan peralatan
dilanjutkan menunggu daftar hadir kepala desa dan tamu undangan.
Setelah jam menunjukkan pukul 14.30 WIB kegiatan yang kami lakukan
adalah persiapan tutup kantor, seperti biasanya saya dan teman-teman
merapikan peralatan dan berkas-berkas atau peralatan yang selesai
digunakan.

Tulungagung, 06 Februari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari ini, Jumat tanggal 07 bulan Februari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BUMDESMA Karangrejo Tulungagung, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan
identitas sebagai berikut :
Nama/NIM/Jurusan

: Linda Dwi Himmatul ‘Ulya/12403173030/
Akuntansi Syariah.

Bentuk kegiatan adalah :

Penutupan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Gelombang I
IAIN Tulungagung yang bertempat di BUMDESMA Karangrejo, yang
dihadiri oleh seluruh karyawan BUMDESMA dan seluruh anggota
BKAD.

Tulungagung, 07 Februari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

MUFIDATUS SALEHAH

DOKUMENTASI PPL GELOMBANG I TAHUN 2020
Pembukaan PPL Gelombang I di DPMD KabupatenTulungagung

Mengikuti Kegiatan Verifikasi

Membuat Proposal Perguliran SPP

Menyetorkan uang ke BNI

Mengisi laporan keuangan ke dalam
buku jurnal secara manual

Mendistribusikan AD/ART
BUMDESMA

Membantu menyiapkan rapat tim pendanaan SPP BUMDESMA

Membendel proposal pengajuan pinjaman SPP

Mengetik berita acara MUSDES

Melakukan input data keuangan

Foto copy undangan MUSDES

Mengikuti liburan rutin ke Jurang Senggani

Penutupan PPL di BUMDESMA

Penutupan PPL di DPMD Tulungagung

