
Bahan Diskusi Terbuka "Resolusi Bumdes" 
Sekolah Bumdes, 15 Januari 2020 
 
 
Pada Hari Rabu 15 Januari 2020, bertepatan dengan 6 Tahun pengesahan 
UU Desa, kami Bumdes.id dan Sekolah Bumdes akan mengadakan Diskusi 
Terbuka yang kurang lebih akan dihadiri 60 orang perwakilan pengelola 
Bumdes, pendamping, akademisi, pelaku bisnis, taruna deaa dan pengambil 
kebijakan. Tujuan Diskusi adalah untuk menyusun "Resolusi Bumdes 2020". 
 
 
Mencermati perkembangan terkini terkait Bumdes dan Bumdes bersama, ada 
beberapa yang perlu dijadikan catatan dan kita diskusikan. 
 
1. Tanggal 15 Januari merupakan hari pengesahan UU Desa. Momen ini 
patut diingat dan disyukuri karena menjadi titik kembalinya Kedaulatan dan 
Kemandirian Desa dalam mengelola wilayah, masyarakat dan potensi 
ekonominya. 
 
2. Setelah 6 tahun berlakunya UU Desa, patut dilakukan refleksi tentang apa 
yang telah diraih, dan apa yang masih perlu di perkuat. 
 
3. Untuk para penggerak, pelaku Bumdes di lapangan saat ini perlu dorongan 
motivasi dan arah kedepan, "Bagaimana Peran dan Peranan Bumdes 
(Outlook)" 
 
4. Menyambut arahan Presiden Jokowi pada rapat terbatas untuk revitalisasi 
Bumdes, kita menyambut baik. Ketika Presiden sudah bicara, maka masalah 
Bumdes akan jadi perhatian tidak hanya Kemendes PDTT, tetapi juga 
Lembaga dan Kementerian lain. . 
 
5. Tidak bisa dipungkiri, saat ini memang banyak bumdes yang mangkrak dan 
mati suri. Berdasarkan berbagai data yang dikumpulkan Bumdes yang maju 
hanya 637, yang tumbuh baru 4000 dan sisanya masih rintisan, jalan 
ditempat, mangkrak dan wafat. Artinya 93% dalam kondisi yang tidak baik. 
 
6. Penyebab utama Bumdes mangkrak adalah salah memilih jenis usaha. 
Kedua adalah tidak kompak antaran pengelola bumdes dengan kepala desa 
dan BPD, dan terakhir adalah skala kecil-kecil dan tidak konek dengan 
industri atau pasar. 
 
7. Perlu langkah segera, terukur, terkonsep, berkelanjutan dan terkendali 
untuk mengatasi masalah ini. 
 
8. Pelatihan dan pendampingan Bumdes tidak bisa lagi secara masal, gebyah 
uyah dan tidak berpola. Butuh Pelatihan dan pendampingan yang spesifik, 
sesuai kebutuhan, melibatkan para ahli dan berkelanjutan. 
 
9. Untuk itu kami mendorong segera diimplementasikan Program Nasional 
Inkubasi Bumdes. 



 
10. Program Inkubasi tersebut paling tidak menggunakan instrumen dan 
parameter yang telah diuji, melibatkan multi pihak (ABCGFM), memanfaatan 
teknologi digital, dan berkelanjutan. 
 
11. Kemendes PDTT juga perlu membangun komunikasi dan koordinasi lintas 
kementerian / Lembaga untuk mengatasi masalah 
a. Badan Hukum Bumdes yang masih belum jelas 
b. Bumdes belum bisa mengajukan kredit bank atas nama lembaga 
(pengajuan harus atas nama pribadi pengurus Bumdes) 
c. Bumdes masih kesulitan menjadi Agen LPG dan Pertamina (saat ini baru 
ada 500 Pertashop) 
d. Bumdes masih kesulitan jadi agen pupuk, karena diminta melengkapi 
SIUP, TDP dll 
e. Bumdes tidak bisa lagi jadi penyalur BPNT , harus e warong. 
 
12 .Pada sisi lain, di tengah berbagai kendala, Bumdes telah mencatatkan 
prestasi-prestasi yang membanggakan. Mayoritas Wisata Desa saat ini 
dikelola Bumdes (Ponggok, Pantai Pandawa, Breksi, Puri Mataram, Desa 
Tebara, Kemiren Banyuwangi, Taro Bali, dll). 
 
13. Total PADes yang disumbang Bumdes tahun 2019 telah mencapai 200 
milyar ( angka yang tidak sedikit, mengingat yang jalan bumdes baru 10%). 
 
14. Bumdes yang sukses terbukti menyerap tenaga kerja (Pujon Kidul dan 
Desa Kutuh deklarasi pengangguran Nol Persen), meningkatkan inklusi sosial 
(melibatkan difabel dan kaum marjinal), meningkatkan partisipasi dan 
kerekatan masyarakat, meningkatkan inklusi keuangan (inklusi keuangan 
versi OJK dari 30% menjadi 52% ditotapang oleh adanya Bumdes), serta 
benefit-benefit lain. 
 
15. Namun patut disayangkan di awal tahun 2020, media dibombardir berita 
Desa Fiktif dan Bumdes Mangkrak. Perlu langkah nyata dan dukungan multi 
pihak, agar momentum 6 tahun UU Desa, bisa menjadi semangat baru untuk 
Revitalisasi Bumdes 
 
 
 
Hormat Kami 
 
 
Rudy Suryanto 
Founder Bumdes.id 
Sekjend Forum Bumdes Indonesia 
 
Bisa dikontak di 081229911197atau rdsuryanto@gmail.com 
 
  



Urun	Rembug	Resolusi	BUMDes	Indonesia	2020	
	
Kami	telah	menghimpun	urun	rembug	dari	Sahabat	BUMDes	di	seluruh	
Indonesia	yang	telah	meluangkan	waktu	untuk	mengisi	dan	memberikan	
masukan	perihal	masalah	mendesak	yang	dihadapi	oleh	BUMDes	sebagai	
berikut;		
	
1.	Masalah	Sumber	Daya	Manusia	
Sumber	Daya	Manusia	menjadi	permasalahan	yang	paling	banyak	dihadapi	oleh	
desa	dalam	upaya	mendirikan-menjalankan-mengembangkan-memajukan	
BUMDes,	hal	ini	terlihat	dari	masih	banyaknya	Desa	yang	BUMDesnya	tidak	
dapat	berjalan	dikarenakan	tidak	adanya	SDM	yang	mumpuni	dan	berkompeten.	
	
2.	Manajemen	Pengelolaan	BUMDes	
Dalam	urun	rembug	Resolusi	BUMDes		dengan	berbagai	bahasa	dalam	
menyampaikan	'masalah'	yang	ada	Manajemen	pengelolaan	BUMDes	menjadi	
masalah	yang	masih	dihadapi	BUMDes	di	banyak	desa,	kualitas	dari	pada	
manajemen	pengelolaan	BUMDes	tertentu	terkait	dengan	masalah	SDM	yang	
juga	masih	rendah.	
	
3.	Masalah	Komitmen	Bersama	
Komitmen	mendirikan	BUMDes	sebagai	Badan	Usaha	bagi	kesejahteraan	
masyarakat	desa	masih	rendah,	upaya	mendirikan	BUMDes	masih	dimaknai	
sebagai	upaya	mengunduh	dana	desa,	sehingga	tidak	ada	komitmen	bersama	
bahwa	BUMDes	adalah	badan	usaha	yang	layak	untuk	diperjuangkan	untuk	
membawa	desa	dan		masyarakat	berdaya	secara	sosial	dan	ekonomi.	
	
4.	Dukungan	Pemerintah	Desa	/	Kepala	Desa	
Politik	sekala	lokal	masih	menjadi	bayang-bayang	dalam	upaya	mengembangkan	
BUMDes,	suport/dukungan	dari	pemerintah	desa	dalam	hal	ini	kepala	desa	
untuk	BUMDes	masih	setengah-setengah,	hal	ini	menyebabkan	BUMDes	sulit	
untuk	bergerak	secara	leluasa	dalam	upaya	mengembangkan	unit	usahanya	
dalam	sekala	desa.	Pemahaman	yang	sama	dari	Pemerintah	Pusat		sampai	Desa	
agar	tidak	terjadi	overlooping	program	Pembangunan	ekonomi	dan	sosial.	
	
5.	Pemahaman	Dasar	Mengenai	BUMDes	
Pemahaman	Dasar	Mengenai	BUMDes	masih	rendah,	baik	di	kalangan	perangkat	
desa,	tokoh	desa,	pemuda	desa,	dan	bahkan	mereka	yang	sudah	menjadi	
pengurus	BUMDes,	hal	ini	sejalan	dengan	permasalahan	utama	mengenai	masih	
kurangnya	SDM	di	Desa.	
Pemahaman	yang	sama	antara	Masyarakat,	BPD,	Pemerintah	Desa	dan	elemen	
lain	di	Desa,	tentang	pentingnya	BUMDes	sebagai	satu	satunya	lembaga	ekonomi	
milik	Desa	yg	dapat	digunakan	oleh	Desa	dalam	instrumen	Pembangunan	
ekonomi	menuju	kesejahteraan	masyarakat	dan	ekonomi	kerakyatan	yg	
berkeadilan.		
6.	BUMDes	Asal	berdiri	
Pemahaman	mengenai	BUMDes	yang	rendah,	berdampak	pada	nasib	unit	usaha	
BUMDes,	yang	mana	BUMDes	dijalankan	tanpa	adanya	Perencanaan	Usaha	/	



Bisnis	Plan	yang	matang,	sehingga	BUMDes	dan	Unit	usaha	hanya	dijalankan	ala	
kadarnya	sebagai	syarat	Desa	Memiliki	BUMDes.	
7.	Kemampuan	Menggali	Potensi	Usaha	dan	Pembuatan	Bisnis	Plan	
Pemerintah	desa	dan	pengurus	BUMDes	belum	benar-benar	mampu	menggali	
potensi	usaha	yang	cocok	dan	sesuai	dengan	desa	mereka,	masih	melakukan	
duplikasi	model	dari	unit	usaha	yang	sudah	ada	di	desa	lain	yang	bisa	jadi	tidak	
sesuai.	Karenanya	penting	Desa/BUMDes	untuk	mengerti	bagaimana	melakukan	
Pemetaan	Bentang	dan	kemampuan	menggali	Potensi	Usaha,	sehingga	BUMDes	
dan	Unit	Usaha	yang	dijalankan	sudah	melalui	serangkaian	uji	coba	dan	dapat	
dituang	dalam	rencana	usaha	/	bisnis	plan.	
8.	Kurangnya	Pendampingan	
Pengelola	BUMDes	masih	perlu	adanya	pendampingan-berkelanjutan	dalam	
menjalankan	unit	usaha	BUMDes,	selama	ini	pendampingan	masih	dirasa	kurang	
baik	secara	kuantitas	waktu/intensitas	dan	kualitas	pendamping.	
9.	Masalah	Rasa	Memiliki	-	Filosofi	BUMDes	
BUMDes	dimaknai	sebagai	Badan	Usaha	segelintir	orang	bersifat	ekonomi	privat,	
belum	didasari	pada	filosofi	BUMDes	sebagai	badan	usaha	yang	berasaskan	
kerakyatan	dan	untuk	kesejahteraan	masyarakat	desa.	Hal	ini	menjadikan	
BUMDes	tidak	'dimiliki'	atau	tidak	ada	rasa	memiliki	oleh	masyarakat	kepada	
BUMDes.	
10.	Persoalan	Teknis	
Masalah	teknis	manajerial	dalam	menjalankan	BUMDes	masih	terjadi,	seperti	
halnya	pembuatan	laporan	keuangan,	dan	operasional	harian.	Diperlukan	
standarisasi	dalam	pelaporan	LPJ	dan	Keuangan,	diperlukan	adanya	aplikasi	
khusus	dalam	membuat	pelaporan.	
11.	Masalah	Pasar	dan	Pengembangan	
BUMDes	yang	telah	berhasil	mendirikan	unit	usaha	terkendala	pada	peluasan	
pangsa	pasar	dalam	memasarkan	produk/jasa	dari	unit	usaha	BUMDes,	sehingga	
tidak	terjadi	pengembangan	yang	berati	dalam	tubuh	BUMDes.	
12.	Kerja	Sama	
Persoalan	kerja	sama	dengan	pihak	lain	masih	menjadi	persoalan	BUMDes,	baik	
itu	kerja	sama	di	dalam	lokal	desa,	atau	pun	kerja	sama	dalam	upaya	
mengembangkan	BUMDes	menjadi	badan	usaha	yang	lebih	besar	yaitu	melalui	
BUMDes	Bersama	
	
	 	



Apa	tuntutan	atau	harapan	Anda	agar	BUMDes	dapat	tumbuh	dan	maju?	
1.	Harapannya	ada	kejelasan	Badan	Hukum	dan	Regulasi	dari	Pemerintah	Desa,	
Kabupaten,	Provinsi	dan	Pusat.	
	
2.	Mampu	memberikan	awareness	bagi	warga	desa	secara	masif	bahwa		BUMDes	
mampu	menjadi	kendaraan	demokrasi	ekonomi	dan	partisipasi	kegiatan	
ekonomi	masyarakat	desa.		
	
3.	Ada	pendampingan	BUMDes	oleh	para	konsultan	atau	dari	BUMDes	lain	yang	
telah	berhasil.	
	
4.	Berharap	agar	pemerintah	desa	bersama-sama	membangun	desa	dan	melihat	
potensi	yang	bisa	menjadikan	suatu	desa	sebagai	ikon	khas	masing-masing,	
dengan	melihat	potensi	juga	mengembangkan	sumber	daya	alam	dan	manusia	
sehingga	BUMDes	suatu	desa	bisa	lebih	baik	dan	bisa	memajukan	desa	tersebut.	
	
5.	Adanya	pusat	pelatihan	BUMDes	di	setiap	daerah	masing-masing	untuk	
peningkatan	SDM	(Sekolah	BUMDes)	
	
6.	Adanya	komitmen	dari	semua	pihak,	baik	sekala	lokal,		daerah,	provinsi	dan	
pusat	dalam	upaya	membangun	dan	mengembangkan	BUMDes.	
	
7.	Perlu	digalakkan	pendidikan	dan	pelatihan	bagi	perangkat	desa,	pengelola	
BUMDes	dan	pihak	terkait	di	lokal	desa,	agar	tumbuh	kesadaran	dan	
kemampuan	teknis	dalam	menjalankan	BUMDes.	
	
8.	Harapannya	memiliki	kemampuan	dalam	membuat	bisnis	plan	yang	baik,	yang	
dapat	diaplikasikan.	
	
9.		BUMDes	menjadi	aktor	utama	dalam	pembangunan	nasional,	dengan	
memaksimalkan	potensi	lokal	desa	masing-masing.	
	
10.	Terciptanya	kelembagaan	BUMDes	yang	kuat,	BUMDes	yang	aktif	dan	
inovatif	serta	adanya	kemampuan	mengembangkan	jaringan	kerja	sama	antar	
BUMDes,		Adanya	jaringan	pasar	antara	BUMDes	BUMDes	dengan	pelaku	
ekonomi	baik	di	Desa,	Daerah	maupun	Pusat.	
	
11.	Peningkatan	Sumber	Daya	Manusia	sehingga	muncul	profesionalisme	dalam	
pengelolaan	BUMDes,	Peningkatan	Profesionalisme	Pengelola	BUMDes	dengan	
pelatihan	yang	tepat	berdasar	Potensi	Desa.	
	
12.	Kemampuan	melakukan	pemetaan	potensi	desa	untuk	BUMDes	
	
13.	Adanya	Permodalan	yang	berasal	dari	Desa	sebagai	pemicu	bergeraknya	
usaha	BUMDes	untuk	menghasilkan	usaha	yang	menguntungkan	dan	memberi	
manfaat	bagi	ekonomi	warga	dan	Pendapatan	Asli	Desa	
	



14.	BUMDES	dikembangkan	dengan	sinergi	lintas	kementerian,	sehingga	akan	
memperluas	akses	BUMDes	dalam	pengembangan	usahanya	dalam	mendukung	
program	pemerintah,	sekaligus	menjadi	awal	bergeraknya	unit	usaha	BUMDes.	
 
	
Deklarasi Mandeh 

Kami, Forum Bumdes Indonesia, dari unsur dan wilayah yang berbeda-beda, 
bersepakat bekerjasama untuk memajukan ekonomi desa, lewat pembentukan 
penguatan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Untuk itu kami 
bertekad dan menyerukan langkah-langkah berikut: 

1. Penguatan kelembagaan, utamanya pengakuan status badan hukum Bumdes 
dan unit-unit usaha, sehingga setara atau disetarakan dengan badan usaha dan 
badan hukum publik yang berlaku di Indonesia, tanpa melupakan azas rekognisi 
dan subsidiaritas yang ada di UU Desa 

2. Memberikan pedoman, media pembelajaran, pelatihan dan pendampingan 
berkelanjutan untuk upaya peningkatan kapasitas SDM yang ada di desa dan 
Bumdes, serta memberikan perlindungan hukum untuk pelaku Bumdes. 

3.Menjalin kerjasama dan mendorong pihak-pihak dari pemerintah, 
kementerian/lembaga, BUMN, perusahaan, koperasi, UMKM dan kelompok 
masyarakat desa, untuk meningkatkan akses pemasaran, mempermudah akses 
permodalan dan mempercepat penyebaran informasi lewat Teknologi Informasi. 

4. Membangun jejaring Bumdes Nasional, dalam usaha bisnis sosial, wisata 
desa, pengolahan prukades, perdagangan dan jasa keuangan/non keuangan, 
sehingga Bumdes bisa benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dan menjadi salah satu Pilar Ekonomi Nasional 

5. Terus bertekad untuk menjaga jiwa dan semangat UU Desa, yang 
memberikan pengakuan terhadap kedaulatan ekonomi desa, demi terwujudnya 
kemandirian bangsa, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi 
ekonomi yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan untuk tercapainya cita-
cita kita bersama dan memberikan kekuatan untuk menjalankan tekad 
kemandirian ekonomi Indonesia dimulai dari Desa. 

Mandeh, 28 Agustus 2018 

	
	


