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LENDY W WIBOWO KORBID PEL TPP



 Bumdes adl faktor utama keberhasilan Ekonomi 
Desa. Bumdes berbeda dgn Koperasi dan UMKM. 

Jika Koperasi dari, oleh dan untuk anggota maka 

UMKM adalah milik mereka yang memiliki usaha. 

Sedangkan Bumdes milik warga Desa yang didirikan 

melalui Musyawarah Desa, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. 

 Menurut Gus Menteri, Bumdes memegang dua 

kunci, sbg konsolidator dan agregator UMKM yang 

ada di Desa dan sbg produsen, dimana Bumdes 

juga bisa melakukan proses produksi (barang dan 

jasa).

 Rute yg dilalui Gus Menteri setahun ini menuju Desa 

makmur sejahtera menyertakan pendekatan 

budaya dan kearifan lokal (pengalaman dan 

pengetahuan Desa). Karena Desa adalah soko guru 

Negara.
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Indikator kemandirian ekonomi desa

 PDB desa membaik, pekerjaan di sektor 
formal meningkat, akses permodalan, 
tidak ada pengangguran terbuka, 
serapan padat karya tunai, pelatihan 
utk tenaga kerja baru, jaminan 
kesehatan keamanan kerja, wisata desa 
meningkat. 

 Transportasi, akses jalan, industri rumah 
tangga, industri pengolahan, bebas 
pencemaran

 Rasio gini, tanpa kemiskinan, kesertaan 
BPJS, kebebasan sipil, status desa 
mandiri, advokasi pekerja migran

 Regulasi tentang perlindungan dan 
daya dukung lingkungan, desa tanpa 
pencemaran, pengelolaan limbah dan 
sampah. 

 Pekerjaan dan usaha yang mudah

 Akses dan inovasi 

 Tanpa kesenjangan dan hak warga dan 
komunitas

 Penghidupan dan daya dukungan 
lingkungan
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BUMDES SBG PUSAT JARINGAN BISNIS



BUMDES TUMBUH KEMBANG

 TUMBUH KEMBANG

 Lesson learn dari Bumdes Kajar 
Rembang yg dikunjungi Gus Menteri 
kemarin sangat menarik. Bumdes 
bernama Mbangun Deso tsb berhasil 
mengintegrasikan usaha pertanian dan 
peternakan (integrated farming). Juga 
berhasil menggalang padu sumber 
pendanaan melalui KUR dan PT Semen 
Gresik, tak hanya dari DD. 

 Kini usaha-usaha tsb juga diintegrasikan 
dengan Desa wisata (edupark), selain 
itu, berkembang kebutuhan dan 
prospek pada skala kawasan 
melibatkan 5-6 Desa, sehingga dibentuk 
Bumdes Bersama. 

 Satu contoh gerakan ekonomi Desa 
Kajar Rembang karena 
mengkonsolidasikan dan mengagregasi 
usaha petani peternak. Sangat menarik 
khan? Yuk sruput kopi dulu ya.
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CONTOH PELUANG BUMDES USAHA WISATA DESA 

 Kita buang plan A dan kita buang plan B. Dalam kondisi seperti sekarang kita bisa 
persiapkan susun paket wisata sehat dan promosikan. Cara ini diharapkan mampu 
menembus pasar pada basis preferensi konsumen yang penuh kehati-hatian, khawatir 
tetapi sekaligus ingin segera berwisata. Konsumen dan Pasar dengan tipologi seperti ini 
cukup besar, mungkin bisa sampai di atas 50%. Jika dikerjakan, akan memberi solusi yang 

ampuh. (IDE DASAR)
 Pengelola bisa menyusun ketentuan wisata sehat dan diatur detail terkait aspek 

kesehatan dan kenyamanan bagi pengunjung. Soal-soal terkait menu layanan wisata, 
makanan/kuliner sehat, sarana/pasarana pendukung mesti menjamin sekaligus 
mempromosikan kesehatan bagi konsumen. (WISATA TEMATIK: WISATA SEHAT)

 Bahkan paket wisata dapat juga dikembangkan dalam bentuk ekosistem ekonomi wisata 
sehat bugar dengan melibatkan stakeholder terkait. Strategi wisata yang dilakukan 
mensinergikan kebutuhan layanan konsumen menyasar segmen keluarga dan komunitas 
dengan menu bugar sehat sambil menikmati keindahan alam. (STRATEGI WISATA 
SEHAT)

 Untuk mendukung keberhasilan, dianjurkan membuka layanan berbasis online, mencakup 
marketing online, pesanan online, jasa online. Jadi iklan dan promosi, pemesanan 
pengunjung wisata semua hal tersebut diinformasikan, diiklankan dan dapat dipesan 
secara online. Publikasi disebarluaskan melalui online, virtual maupun manual reguler. 

(KIAT DAN INOVASI LAYANAN)
 Ada yg mau nambah ide?
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STRATEGY PENDAMPINGAN – SONGSONG 

KEBANGKITAN EKONOMI DESA DAN ANTAR DESA

CARA INOVASI 
USAHA DAN KERJA DARI 

MANAPUN

IDE DAN 
GAGASAN

DIGITALISASI

PRODUK

LAYANAN

JASA

PERUBAHAN 
PERILAKU

PERUBAHAN SOSIAL 
EKONOMI

HULU

• LAHAN
• LAYANAN BARU
• CARA PRODUKSI
• PASAR WISATA
• KULINER SEHAT
• BLT DD, PKTD

INOVASI BARU 

• PKTD > BURSA KERJA 
• LAHAN > PANGAN 
• CARA PRODUKSI BARU
• USAHA .> EKOSISTEM
• PUSAT JARINGAN BISNIS

KEBANGKITAN  
EKONOMI

USAHA 
DAN 
CARA 
BARU
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MIKRO



LENDY WIBOWO 8

No Bumdes Jml Bumdesma Jml Total 

1 Jumlah Pendaftar 19.397    Jumlah Pendaftar 1.010      20.407    

2 Pengajuan Nama 3.849      Pengajuan Nama 266          4.115      

3 Nama Terverifikasi 12.987    Nama Terverifikasi 151          13.138    

4 Perbaikan Nama 936          Perbaikan Nama 593          1.529      

5 Jumlah Pendaftar BH 2.561      Jumlah Pendaftar BH 35            2.596      

6 Proses Verifikasi BH 792          Proses Verifikasi BH 10            802          

7 Dokumen Terverifikasi 602          Dokumen Terverifikasi 3               605          

8 Perbaikan Dokumen BH 1.167      Perbaikan Dokumen BH 22            1.189      

Data Sumber: Kemendes
Dilaporkan: Bidang PEL TPP

Tabel Perkembangan Pendaftaran Nama dan Badan Hukum Bumdes serta Bumdesma 
September 

Jumlah Nama Bumdes Terverifikasi: 12.987
Jumlah Bumdes Sudah Terverifikasi utk Badan Hukum: 602

Jumlah Nama Bumdesma Terverifikasi: 151
Jumlah Bumdesma Sudah Terverifikasi utk Badan Hukum: 3



PILAR

•Keterlibatan para 
pihak

•Peran dan tanggung 
jawab bersama

•Fungsi Penasehat, 
pengawas, 
pengelola

•Dukungan 
Masyarakat

PONDASI

•Kaidah dasar

•Prinsip dan 
nilai

•Konsensus

•Aturan main

•Tindakan 
kolektif

BANGUNAN

•Gotong royong 
berusaha

•Senantiasa 
meningkatkan hasil

•Kehati-hatian 
dalam mengelola

•Konsisten pada 
asal dan tujuan 
pembentukan 

ATAP 

•KInerja

•Adaptasi

•Kepercayaan

•Kerjasama

KUNCI KEBERLANJUTAN BUMDES
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HOME STAY DESA SONGSONG KEBANGKITAN EKONOMI
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HOMESTAY DESA DAN PERSIAPAN DI MASA PANDEMI

 PROSPEK

Pasca PANDEMI nanti akan tjd booming wisata berbasis 
Desa. Bahkan sebelum covid kemarin sdh terlihat trend ke 
arah sana, dan hal ini berpengaruh thd model penginapan 
wisatawan, berubah ke arah klasik, alami dan komunal. 
Selain itu, dari riset praktis, wisatawan cenderung memilih 
konsep alam, sederhana dan ekonomis. Pasca covid, 
kebutuhan berwisata akan melonjak tinggi, tetapi sekaligus 
banyak yang memilih untuk mencari wisata hemat. 
Kombinasi ini menjadi peluang besar bagi Desa utk 
menyiapkan fasilitas wisata termasuk homestay sejak 
sekarang. Bagaimana, cocok ya? #DesaWisata
#HomestayDesa #BoomingWisata
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 KENALI MASALAH

Beberapa waktu lalu dalam persinggahan kunjungan saya diajak ngobrol soal sepinya pengunjung
homestay. Saya melihat kondisi lapangan memang tdk mudah, akan tetapi pasti ada jalan keluar.
Ketika kita cari masalah mendasarnya, saya kira kita akan sepakat bahwa saat ini konsumen khawatir
dengan standar kesehatan di tempat tersebut. Apakah aman? apakah sehat? Bagaimana hal itu dapat
diyakinkan?.

 SOLUSINYA APA

Homestay Desa Sehat bisa menjadi solusi dari keraguan wisatawan yang ingin menginap di tengah
pandemi seperti sekarang. Saat ini konsumen menambah preferensi mereka dalam memilih
homestay, jadi yang dibutuhkan adalah informasi dari para pengelola homestay bahwa tempat
mereka aman dan sehat, karena telah dilakukan serangkaian langkah utk menjaga resiko tertular
covid.

 LANGKAHNYA BAGAIMANA?

Serangkaian langkah yang bisa diambil utk memenuhi standar kesehatan sesuai ekspektasi konsumen
diantaranya mencakup: penerapan protokol kesehatan di dalam homestay; pemeriksaan bebas covid
kepada para pengunjung; penerapan protokol kesehatan di seputar lokasi homestay; pembatasan
layanan tingkat hunian maksimal 70%; penataan, perbaikan, pembersihan secara rutin termasuk
kepada ruangan, benda dan peralatan.

 TRUS APA LAGI LANGKAHNYA

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana agar pengelola Homestay Desa Sehat
membuka paket layanan keluarga dan komunitas; membuka layanan informasi, publikasi dan
pesanan secara online; serta menyediakan makanan dan minuman utk kesehatan, kebugaran dan
daya tahan tubuh.

 MUNGKINMASIH ADA LAGI?

Lebih dari ini semua, pelaksanaan kebijakan cegah dan lawan covid di Desa tersebut mestilah bagus,
karena hal ini saling mendukung seperti yang terlihat seperti kenyataannya. Bagaimana pendapatmu
Lur? Barangkali ada yang mau nambah ide.
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FROM NOTHING TO SOMETHING

 Tempat yg indah menjadi favorit capture ini dulunya tempat peternakan. Tak ada yg
menyangka bisa luar biasa seperti saat ini. Jika naik mobil dari Kota Jayapura ke arah
Kota Sentani kita akan melewati tempat ini, Sentani Lake Sunset. Sang pemilik, Bapak
Melki, terbersit utk mengubah kawasan peternakan menjadi wisata sunset krn sering
melihat org-org memasuki lahan ternak ini utk menikmati sunset di senja hari. Ia berpikir
dan lalu memutuskan utk menyulap tempat tsb menjadi spt sekarang, sebagai tempat
wisata. Tentu semua ini butuh waktu dan biaya. Tetapi kekuatan dari semua sukses ada
pada ide. Memanglah, inspirasi ide, bisa muncul dari apa dan kapan saja, itu seperti
minum kopi, terlebih bagi yg terbuka hati dan pikirannya. Tempat ini sangat
instagramable, kata anak-anak zaman now. Bagaimana Gaess, keren dan terbaik bukan?
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MESTI PUNYA WOW FACTOR

 Jika kita dari Blitar ke Mlg, cobalah singgah di sini. Desa wisata ini memiliki wow factor
wisata sehat keluarga, mengkolaborasi dari faktor-faktor unggulan, yakni hutan pinus yg
menghijau tinggi, gerbang tracking ke gunung, hawa sejuk alami, tempat yg bersih
terjaga, fasilitas hand sanitizer di beberapa titik, parkiran luas aman, sinyal internet
sangat kencang, suasana damai tidak berisik, satu retribusi sistem dan satu lagi tersedia
tempat ngopi.

 Bagaimana membangun WOW Factor? Kenalilah kekuatan destinasi wisatamu, lalu rawat
dan kembangkan.

 Desa Wisata yg bisa mempromosikan wisata sehat keluarga atau komunitas bukan
hanya bisa bertahan tetapi mengambil peluang lebih besar, atau bahkan melompat.

APA LAGI?



-Ketahanan Pangan Desa_

 TATA KELOLA OPERASIONAL

 Dari lapangan ada yg bertanya apa peran #BUMDES dalam 
ketahanan pangan Desa. Bahwa Bumdes bisa sbg salah satu 
subyek tata kelola kelembagaan ketahanan pangan Desa. 
Untuk itu Bumdes bisa membentuk dan memfungsikan unit 
kerja ketahanan pangan sebagai salah satu unit usaha. 
Disarankan kegiatan unit ketahanan pangan Bumdes 
diantaranya: 

 mengelola stok/ketersediaan pangan Desa; menyusun 
prakiraan kekurangan atau keadaan darurat pangan; 
menyusun penghitungan kebutuhan pangan; menyusun 
perencanaan kegiatan dan anggaran; melakukan pengadaan, 
penyimpanan dan penyaluran pangan utk warga sasaran; 
melakukan usaha perdagangan bahan pangan; membuat 
pembukuan dan administrasi kegiatan; memberikan saran 
dan masukan kepada Desa terkait kebijakan. 
#KetahananPanganDesa #Bumdes #TataKelola
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-Ketahanan Pangan Desa-

 PEMULIAAN PETANI DESA

 Salah satu strategi dalam rangka membangun ketahanan pangan Desa
adalah mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan pro Pemuliaan Petani Desa.
Beberapa hal dpt dipertimbangkan, diantaranya:

 pemberian modal kerja/insentif petani; penyuluhan/pelatihan termasuk
digital-farmers dan e-farmers; informasi, edukasi dan publikasi; sistem tata
kelola yg berpihak kpd petani; bantuan budidaya bibit pangan lokal; asuransi
petani; beasiswa keluarga petani; dan pemberian tunjangan hari tua petani.

 Saat ini adl masa yg krusial, dimana secara natural para petani kita mulai
menua, bagaimana transformasi petani kepada generasi milenial dipastikan
aman?. Daya tarik apa yg perlu dibangun agar generasi milenial tertarik
menjadi petani? Faktor-faktor apa yg mesti dihitung agar petani kita
kompetitif? Apa yg mesti diambil di tingkat kebijakan? Tentu hal ini butuh
dukungan, strategi dan treatment Pemerintah utk memastikan sektor paling
strategis ini tdk saja aman dan tahan tetapi juga berdaulat.
#KetahananPangan #KetahananPanganDesa #PemuliaanPetaniDesa
#PetaniMilenial
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-Ketahanan Pangan-

 -PANGAN LOKAL-

 Salah satu strategi membangun ketahanan pangan
Desa adalah melestarikan dan mengeksplorasi
pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai
dengan potensi sumber daya Desa dan budaya
setempat (pangan lokal). Kegiatan yg dilakukan
diantaranya adalah:

 mengidentifikasi jenis-jenis pangan lokal; budidaya
tanaman pangan lokal; pemberian modal
kerja/insentif; pelatihan pangan lokal; informasi,
edukasi dan publikasi pangan lokal; pemanfaatan
lahan di Desa; pengembangan sistem dan tata
kelola pangan lokal; pemberian bantuan bibit
tanaman pangan lokal utk keluarga.
#KetahananPanganDesa #PanganLokal
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PELATIHAN BUMDES  - LENDY WIBOWO KORBID PEL TPP PUSAT
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 TIDAK ABAI TERHADAP FAKTA MIKRO

 Komoditas Unggulan Desa Mulai dari yang Nyata

 -Al Pukat- Lihatlah, ia kini ada di mana mana. Banyak
ditemukan di pekarangan warga Desa. Prospeknya
bagus, karena pasarnya besar. Alpukat, buah
berkhasiat kesehatan kini semakin digandrungi orang.
Kalau beli buahnya per kilo Rp 20 ribu sampai Rp 30
ribu. Kalau mau tanam beli bibit seharga Rp 70 ribu
setinggi 50 cm, usia 3 tahun sdh bisa panen 2 kali
setahun. Sekali panen bisa sampe 50 kg per pohon
dan akan naik 30% setiap tahun. Alpukat enak
dimakan lgs, nikmat diolah jadi berbagai minuman
dan makanan.

 Bagaimana mengkonsolidasi dan mengagregasi
usaha alpukat? Desa sbg centra Alpukat? Siapa suka
Alpukat?😀😀
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-KELUAR DARI 

MASALAH-

TRANSFORMASI

BAGAIMANA 

PASAR DESA 

BUKA DAN 

BERJAGA DARI 

COVID?
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1. Dalam hal pembangunan ekonomi desa, utamanya 

terkait Bumdes dan Bumdes Bersama, penting untuk 

mendorong pemanfaatan Sdg’s Desa dalam 

penyusunan RPJMD/APBDes, 

2. Bahwa orientasi Bumdes/Bumdes bersama tidak boleh 

mematikan usaha masyarakat tetapi justru menjadi 

konsolidator dan agregator usaha ekonomi masyarakat, 

3. Pentingnya peran pendampingan yg sangat 

dibutuhkan dalam membangun kemajuan Desa oleh 

karena itu pendamping Desa senantiasa meningkatkan 

kapasitasnya sesuai perkembangan baik tataran 

kebijakan maupun lapangan. Salam Kopi Nusantara. 

Jaga Prokes.

PESAN GUS MENTERI



PESAN PRESIDEN

 Dalam konteks ekonomi Desa, 
perkuat sektor produksi berbasis 
potensi, rantai nilai dan nilai tambah. 
Untuk memastikan kontinuitas 
bangun skala kawasan, dus kerja-
kerja advokasi produk berbasis 
kompetensi inti melibatkan para aktor 
penta helic dimana Bumdes dan 
Bumdesma sbg centrum. 

 Statemen Pak Presiden ini sangat 
berotot secara ekonomi politik. (lw-
korbidpel-tpp)
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 UU Desa menjadi pintu gerbang agenda strategis membangun leverage
kemakmuran Desa dan antar Desa. Memasuki tahun ke-7 UU Desa isu-isu mendasar
dan strategis telah menjadi perbincangan publik. Diantara isu itu adalah tentang aset
Desa, dan oleh karenanya kepentingan Desa yang paling utama adalah bagaimana
memperkuat aset Desa, ia menjadi penentu kesejahteraan dan kemakmuran.

 Aset selain berhubungan dengan kepemilikan termasuk menentukan posisi tawar
Desa ketika berhubungan dengan pasar, juga berkaitan dengan konsolidasi dan
distribusi kekayaan untuk rakyat. Tiga faktor inilah yang paling menentukan dalam
perspektif ekonomi Desa sekaligus mengukur tingkat otonomi, kedaulatan dan
kemandirian (Desa).

 Jika musyawarah adalah salah satu pondasi Desa yang tak berubah, maka terdapat 4
kunci lestari kelembagaan lokal, salah satunya karakter beradaptasi thd perubahan.
Selain mempertahankan prinsip-prinsip pembentukan, kapabilitas lembaga juga
ditentukan kesediaan membuka diri thd kebaruan zaman (kebijakan, regulasi,
pengetahuan, teknologi, pasar, produksi, layanan).

 Dalam konteks UU Desa perubahan juga beriring dengan kerja-kerja mengembalikan
nilai nilai dasar sebagai pondasi desa yg dalam masa 7 tahun ini belum selesai.
Bisakah dualitas kerja Berdesa (Adaptasi perubahan dan restorasi) ini menjumput
secara kritis dan koheren?
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