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BUMDES SEBAGAI DEWA PENOLONG EKSISTENSI UMKM  

PADA ERA GLOBALISASI 

 

Sutopo 

 

FISIP–UNS  dan Puslitdesbangda-LPPM-UNS 

                                                             

 

ABSTRAK 

 

  Dalam Nawa Citra Program Presiden Joko Widodo khususnya Nawa ketiga 

“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa 

dalam kerangka Negara Kesatuan”. Untuk mewujudkan itu ,pemerintahan sekarang 

berkomitmen mengawal  implementasi UU Desa secara sistematis,konsisten dan 

berkelanjutan untuk mencapai desa yang maju,kuat mandiri dan Demokratis. Untuk itu 

setiap desa tiap tahun akan mendapat dana Anggaran Dana Desa  sekitar Rp 800 juta 

rupiah.Sesuai UU Desa no:4 tahun 2015 setiap desa  harus mendirikan BUMDESA 

untuk wadah gerakan usaha ekonomi desa dalam mengolah dana Desa dan potensi Desa  

guna meningkatkan kesejahteraan  masyarakatnya. BUMDES sebagai Instrumen 

seluruh kegiatan ekonomi  mandiri desa .Persaingan dunia usaha khususnya industry 

kecil dan UKM menunjukan trend persaingan yang semakin ketat.globalisasi dalam 

dunia usaha membawa dampak positif yang sudah siap,tetapi yang belum siap 

berdampak negative dalammemanfaatkan system perdagangan. Penguatan ekonomi 

local melalui UMKM dalam BUMDES sehingga benar-benar dapat menjadi solusi tepat 

dalam menghadapi globalisasi. 

 

Kata Kunci: Implementasi UU Desa, Dana  Desa, dan Globalisasi, BUMD 

 

  

PENDAHULUAN 

 

Pentingnya pendirian BUM DES  di setiap Desa  

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi prioritas penting 

bagi pemerintahan era sekarang ini dimana desa diposisikan sebagai kekuatan besar 

yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera  

dan bermartabat. Dalam Nawacitra khususnya nawa citra ketiga”Membangun Indonesia 

dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan desa dalam  kerangka negara 

kesatuan” Pemerintahan era sekarang ini (, konsisten dan berkelanjutan untuk mencapai 

desa yang maju,kuat,mandiri dan demokratis. 

Pada prinsipnya, pendirian BUM Desa merupakan  Presiden Jokowi) 

berkomitmen mengawal implementasi undang-undang  desa  secara sistematis salah 
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satu pilihan desa alam gerakan usaha ekonomi desa ( psala 87 UU Desa dan paal 132 

Permendesa PDTT no:4 Tahun 2015). Dari dua  regulasi tersebut menunjukan 

pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa desa dalam gerakan usaha ekonomi. 

Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang desa 

menghasilkan peta jalan(road map) pendirian BUM Desa di dasarkan atas prakarsa desa 

yang mempertimbangkan (a) insiatif pemerintah desa atau masyarakat desa(b) potensi 

usaha ekonomi desa(c) Sumber alam di desa;(d) Sumber daya yang mampu mengelola 

BUM Desa  dan (e) penyertaan modal usaha dari pemerintah desa dalm bentuk 

pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari 

usaha BUM Desa. 

Dalam aras sistem hukum,prakarsa desa tersebut memerlukan legitimasi yuridis 

alam bentuk Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota  tentang daftar kewenangan 

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. 

Hasil sosialisasi yang memuat pembelajaran dari BUMN Desa dan kondisi 

internal-Eksternal desa dapat dibantu perumusanya  oleh pendamping.subtansi 

sosialisasi selanjutnya menjadi rekomendasi pada pelaksanaan Musyawarah Desa yang 

mengagendakan pendirian/pembentukan BUM Desa.Pelaksanaan Musyawarah desa 

bisa berujud musyawarah antara BPD,Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang 

diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang strategis. praktikal, 

musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang Secaradifasilitasi oleh Pemerintah 

desa. 

Pendirian atau pembentukan BUM Desa merupakan hal yang bersifat strategis. 

Pelaksanaan tahapan musyawarah desa dapat saja dielaborasi kaitannya dengan 

pendirian atau pembentukan BUM Desa secara partisipatif,demokratis,transparan dan 

akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. 

Langkah Perlembagaan BUM Desa 

Aras procedural dan teknokratik pendirian BUM Desa memerlukan langkah-

langkah  pelembagaan Bum desa secara partisipatif.Tujuanya agar pendirian BUM desa 

benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi desa dan demokratisasi desa. 

1) Sosialisasi tentang Bum Desa 

Pada kegiatn tahap ini dilakukan oleh pemerintah Desa,BPD ,Kader Pemberdayaan 

Masyarakat Desa(KPMD)  dan lembaga-lembaga lain yang ada di desa itu. Tujuan dari 
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sosialisasi Bum Des ini untuk memahami apa Bum Desa,Tujuan Pendirian BUM 

Desa,manfaat pendirian Bum Desa utamanya memberikan manfaat kepada desa 

tersebut.Dengan demikian nantinya dari rekomendasi sosialisasi Bum desa dapat 

menjadi masukan untuk: rencana pemetaan aspirasi masyarakat tentang Bum desa dan 

menjadi pandangan resmi atau rencana  tentang  Bum Desa yang akan disampaikan 

Kepala deasa kepada BPD desa tersebut. 

      2). Pelaksanaan Musyawarah desa 

 Secara pragmatic  ,Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh  

Pemerintah Desa.Pendirian/ pembentukan Bum Desa merupakan hal yang bersifat 

strategis.Pelaksanaan tahapan Musdes dapat dielaborasi kaitanya dengan 

pendirian/Pembentukan  BUM Desa secara partisipatif,demokratis ,transparan dan 

akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. 

Salah satu tahapan dalam musyawarah desa yang penting adalah Rencana 

pemetaan atau kebutuhan masyarakat  tentang BUM Desa oleh BPD, anggota BPD 

dapat bekerja sama dengan para pendamping desa atau perguruan tinggi yang netral 

untuk melakukan kajian kelayakan  usaha pada tingkat yang sederhana dahulu. 

       3). Penetapan Perdes tentang Pendirian BUM Desa 

Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes dijadikan dasar  oleh 

Kepala desa dalam  penyusunan surat keputusan Kepala desa tentang Susunan 

kepengurusan Bum desa. 

        4).Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Dalam proses mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan mufakat terkait 

Bum Desa.Artinya secara demokratis bahwa  pengambilan keputusan didasarkan pada 

suara terbayak secara tertutup menyangkut nama orang dalam kepengurusan BUM 

Desa. Disamping itu, Hasil keputusan Musdes tentang BUM Desa harus dituangkan 

dalam berita acara. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Kajian ini menggunakan pendekatan  metode kualitatif deskriptif. Kegiatan yang 

dikembangkan atau dilakukan potensi dan kondisi masyarakat setempat. Lakasi kajian 

ini di dua Kabupaten yaitu kabupaten Karanganyar dan Klaten .masing-masing 

Kabupaten diambil 10 Desa diambil sampel secara purposive,Teknik Pengumpulan 
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datanya dengan Wawancara mendalam, Kuestioner, pengamatan lapangan dan 

dokumentasi.Sedangkan  teknik analisa datanya dengan analisa tunggal dan analisa 

interaktif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peranan Era Globalisasi  terhadap   Badan Usaha Milik  Desa 

Dengan adanya  kemajuan perkembangan Teknologi Komunikasi dan informasi 

merupakan kondisi yang mau tidak mau akan dihadapi oleh negara republik Indonesia 

sebbagai bangsa yang terbuka terhadap hubungan dengan bangsa-bbangsa lain di 

seluruh dunia.Maka makna era keterbukaan atau globalisasi dapat diartikan sebagai 

masuknya negara ke dalam  arus perdagangan bebas ,karena hal itu bukan sekedar 

gagasan tetapi telah menjadi realitas yang harus dihadapi dan tantangan yang  harus 

dijawab dengan serangkaian program dan kegiatan. 

Realitas baik dan buruknya  dampak terjadinya arus perdagangan bebas ini 

dialami lebih banyak negara,perusahaan khususnya dan dunia usaha pada umumnya 

komunitas  maupun individu di berbagai belahan dunia.Pada  era keterbukaan pada saat 

ini,konsekuensi untuk terlibat dalam  perdagangan besar tidak dapat dielakan lagi. 

Tanda-tanda yang mengarah terjadinya era perdagangan bebas ini antara lain semakin 

maraknya antar negara melakukan kesepakatan-kesepakatan bilateral atau multilateral 

dalam menghadapi dan mensikapi secara bersama-sama   akan adanya globalisasi ini. 

Kesepakatan atau agreement antar negaraitu memang terkesan adanya eksklusivisme 

dalam bidang ekonomi, walaupun pada sisi yang lain sebenarnyaglobalisasi itu 

sendirimasih belumterdifinisi dengan jelas. 

Indonesia sebagai negara  yang terbuka telah mengalami  pengaruh positif dan 

negatif dari maraknya arus globalisasi ini. Pertumbuhan  ekonomi yang tinggi selama 

tahun 1980-an dan 1990-an antara lain oleh integrasi ekonomi indonesia dengan 

ekonomi global.Namun tragis, semuanya berakhir antiklimaks dengan terjadinya krisis 

ekonomi akhir tahun 1990-an. Formulasi kebijakan yang diberikan oleh pihak asing-pun 

ternyata malah menjadi penyakit baru yang masih dirasakan hingga sekarang.Tidak 

hanya itu, tanda-tanda perbaikan kondisi ekonomi pasca krisis1997/1998 tampaknya 

belum muncul juga. Bahkan yang terlibat adalah meningklatnya jumlah angka 

pengangguran , kemiskinan serta jurang pendapatan yang semakin melebar. 
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Tragedi krisis ekonomi yang terkesan ironis diatas sebenarnya hal itu merupakan 

buah dari kesalahan mengambil alihan sistem kebijakan yang hanya mencomot 

perspektif teoritis dari para ahli negara negara barat yang bersifat kapitalis. Pada hal 

rangkaian formulasi  teori kebijakan barat semua itu belum tentu cocok dengan 

kharakteristik baik dalam lingkup permasalahan, lingkungan,kekhasan dan 

kharakteristik daerah yang kadang-kadang sangat terspisifik. Maka dari itu dapat ditarik 

sebuah postulat akan pentingnya ekonomi lokal (sumber daya lokal) baik dari segi 

alam,manusia sesungguhnya juga sesuai dengan  pembangunan yang  lebih bernafas 

keindonesiaan. 

Lebih jauh lagi,bahwa sampai saat ini saat ini masih banyak daerah yang tidak 

paham tentang arah pembangunan daerahnya,Resources  yang terbatassering digunakan 

tidak efisiendan efektif, yang diharapkan sebenarnya adalah daerah seharusnyadapat 

memetakan komoditi unggulandi masing-masing daerahsehingga pengembangan 

kompetensi daerah bisa diarahkan menuju spesialisasi unggulan. Hal itu diharapkan 

dapat menunjang perencanaan pembentukanUMKM yang gilirannya  akan mendoktrin 

masyarakat tentang pentingnya jiwa kewirausahaan sebagai penopang hidup. 

Ahli Ekonomi Poster  mengemukakan tentang :Competitive Advantage” yang  

memaparkan bagaimana suatu daerah itu berkembang sebenarnya transpirasi oleh 

pemikiran school of commodities. Gagasan Poster tentang penentu keunggulan suatu 

bangsa itu dipengaruhi oleh faktor yang saling kait mengkait yaitu: factor  conditions, 

Firms strategy. Adanya cluster of domestics rivals antar pelaku kegiatan ekonomi yang 

sama akan  mendorong factor creation, dari sini secara terus menerus akan 

meningkatkan keunggulan bersaing dalam gugus tersebut,homogen dan taken for 

granted, tetapi heterogen dan sarat rekayasa. 

Secara umum sebuah Badan Usaha yang mampu menggerakkan roda 

perekonomian di tiap-tiap daerah sangatlah mutlak diperlukan, apa lagi pada era 

globalisi seperti saat ini. Integrasi ekonomi  di berbagai negara mulai memasuki sendi-

sendi  vital ekonomi diberbagai daerah. 

  Pada tingkatan makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi biasanya ditentukan oleh 

tiga variabel, yakni tabungan (saving), investasi (investment) dan penduduk 

(population). Secara gamblang para ahli ekonomi menyebutkan bahwasannya tingkat 

tabungan  yang tinggi akan memicu terjadinya investasi, kemudian investasi tersebut 
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akan menyerap tenaga kerja, selanjutnya tenaga kerja  (plus alat-alat/ mesin/ stok 

modal) akan menghasilkan output. Pertambahan output inilah yang menjadi sumber 

terjadinya pertumbuhan ekonomi. 

Secara historis pertumbuhan ekonomi yang dianggap sebagai indikator penting 

dalam perekonomian tersebut, sering kali hanyalah menjadi sebuah kisah sukses 

(success story) pembangunan ekonomi di negara kapitalis semata. Permasalahan 

ekonomi dinegara-negara berkembang menunjukkan sebuah fakta yang cenderung 

memprihatinkan. Hal itu ditandai dengan tingginya angka kemiskinan dinegara 

berkembang menjadikan tingkat investasi menjadi terhambat. Ini dikarenakan investor 

selalu mempertimbangkan beberapa hal (utamanya kondisi negara/ wilayah) sebelum 

menginvestasiakan modalnya. 

Sebenarnya, dari prinsip pertumbuhan ekonomi itu sendiri tak bisa dilepaskan 

dari kisah sukses negara-negara Eropa dan Amerika dalam pembangunan ekonominya 

pasca perang dunia. Karenanya, kebanyakan negara berkembang mengandalkan 

pendekatan growth center dan industri sebagai leading sector dalam strategi 

pembangunannya.  

Secara teoritik, daerah pinggiran (periphery) akan berkembang melalui efek 

penyebaran (spread effects) dan efek tetesan ke bawah (trickle down effect). Strategi 

ini pada kenyataannya tidak berhasil dalam menyebarkan dan merembeskan efek dari 

pusat pertumbuhan dan percepatan transformasi daerah. Namun justru yang terjadi 

adalah adanya kerimpangan secara brutal. Bahkan Sachs, memaparkan bahwasannya 

dari keseluruhan negara berkembang, lebih dari delapan juta orang meninggal setiap 

tahunnya karena jeratan kemiskinan. Fakta tersebut jelaslah bahwa peran serta 

kelembagaan tidaklah maksimal. Sehingga, perlu adanya revitalisasi kelembagaan yang 

mampu memberdayakan masyarakat dari objek menjadi subjek. 

Revitalisasi kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat yang dimaksud 

secara sistematis haruslah menginternalkan nilai-nilai kelokalan dengan tujuan 

mempermudah implementasi kebijakan dan mewujudkan adanya spesialisasi produk 

yang menjadi keunggulan daerah (comparative advantage). Pengimplementasian 

kebijakan dengan tujuan peningkatan perekonomian diberbagai daerah haruslah dimulai 

dari tataran kelembagaan yang paling sederhana yaitu desa.  

Adapun maksud dan tujuan kenapa desa dipilih, lantaran agar pengembangan 
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perekonomian negara mampu merasuk keberbagai elemen masyarakat dan mewujudkan 

salah satu cita-cita makro negara yaitu pemerataan. Dalam sistem Ketatanegaraan 

Republik Indonesia desa merupakan bagian pemerintahan terendah yang berhak 

mengurus rumah tangganya sendiri. 

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, pemberlakuan badan 

usaha yang dimulai dari tataran desa, diharapkan mampu meningkatkan daya saing 

produk melalui spesialisasi yang dalam jangka panjang akan meningkatkan 

perekonomian negara. Sebab, pemberdayaan desa merupakan suatu upaya strategis 

dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan 

otonomi daerah. Perwujudan badan usaha yang ada di desa ini sering kali dikenal 

dengan BUMDes. 

BUMDes baik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimaksudkan sebagai 

usaha desa untuk mendorong dan menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan 

masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, 

maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat 

melalui program dan proyek pemerintah serta pemerintah daerah. 

Sebagai lembaga usaha ekonomi desa, pembentukan dan pengelolaan BUMDes 

dimaksudkan sebagai instrument seluruh kegiatan ekonomi mandiri desa (peningkatan 

Pendapatan Asli Desa/ PADes dan kesejahteraan masyarakat desa), baik yang 

berkembang menurut adat istiadat/ budaya setempat (kearifan lokal), maupun kegiatan 

perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat (desa) melalui program/ 

proyek pemerintah dan pemerintah daerah. 

Pendirian dari BUMDes tidaklah terlalu rumit dan tidak membutuhkan waktu 

yang lama. BUMDes dapat didirikan dengan adanya inisiatif dari pemerintah desa 

maupun masyarakat. Selain itu, permodalannya dapat diperoleh dari berbagai sumber 

baik dari masyarakat, pemerintah desa (aparatur desa), pemerintah pusat dan daerah, 

perbankan, maupun hibah. 

Realisasi adanya BUMDes keberbagai daerah telah dimulai sejak tahun 2004 

yang lalu. Hingga saat ini, beberapa daerah masih belum siap menerapkan BUMDes 
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lantaran kapasitas kelembagaan yang belum mumpuni. Contoh dari kenyataan itu 

adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Nandang (2010) mengungkapkan 

bahwa dari total 128 desa yang ada di kabupaten Malang, hanya 14 desa saja yang 

mendirikan BUMDes. Hal senada juga disampaikan oleh Harian Pikiran Rakyat pada 

tanggal 9 Nopember 2009, dari 267 Bumdes yang mendapat bantuan modal dari 

pemkab Bandung, hanya 86 Bumdes yang masuk kategori maju/ berkembang. 

Kondisi yang demikian di atas menunjukkan keprihatinan atas perkembangan 

BUMDes yang tidak sesuai dengan perannya yang cukup strategis sebagai penopang 

perekonmian desa. Peran BUMDes dalam jangka panjang sangatlah besar, namun 

pengelolaannya tidaklah dijalankan secara maksimal. Pale dalam Darmawangsa (2008), 

menyatakan bahwasannya sesuatu yang luar biasa itu tidak akan menjadi luar biasa lagi 

ketika disikapi dan diperlakukan secara biasa-biasa saja. Maka tidak dapat dielakkan 

bahwa sesuatu yang luar biasa yang tertuang dalam BUMDes haruslah disikapi pula 

dengan cara yang luar biasa. Lantaran permodalan, pengelolaan, dan pemasaran 

produk akan lebih efektif dan efisien ketika peran pemerintah (institusi) mampu 

dimaksimalkan. 

Badan usaha yang berbentuk BUMDes agar lebih baik haruslah memberdayakan 

sistem-sistem yang lebih inovatif. Inovatif disini bukan hanya menekankan pada 

modernisasi semata tetapi harus ditunjang dengan penginternalan nilai-nilai kelokalan. 

Diharapkan, ada pembentukan usaha ekonomi baru yang berakar dari sumberdaya lokal 

melalui optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Hal ini 

sekaligus merupakan upaya percepatan pencapaian pertumbuhan ekonomi perdesaan 

yang mendasarkan pada peningkatan kesempatan berusaha bersama dalam rangka 

mengurangi pengangguran dan kemiskinan. 

 

Kekuatan BUMDes dalam Menghadapi Globalisasi 

Globlalisasi yang ditandai dengan adanya perdagangan bebas telah menuntut 

seluruh Negara di dunia untuk lebih kreatif dan inovatif. Terutama bagi Indonesia, 

dimana pertumbuhan UMKM Indonesia masih rendah. Padahal potensi yang berbasis 

kearifan lokal yang dimiliki sangat besar. Dengan adanya perdagangan bebas, 

produk dari berbagai negara dapat keluar masuk dan diperjual belikan dengan bebas di 

negara lain membuat tantangan tersendiri bagi Indonesia. Berbagai upaya telah 
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dilakukan oleh pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian. 

Persaingan dunia usaha khususnya industri baik skala menengah dan skala kecil 

semakin hari menunjukan trend persaingan yang semakin ketat. Globalisasi dalam 

dunia usaha di satu sisi membawa dampak positif bagi yang sudah siap untuk bersaing 

tetapi membawa dampak negative bagi yang belum siap, terutama dalam 

memanfaatkan sistem perdagangan yang strategis khususnya dalam rangka menja ring 

segala bentuk pemasaran. Sistem pemasaran yang lemah serta kurangnya perhatian dari 

pemerintah daerah membuat perkembangan UMKM di Indonesia menjadi tertahan. 

Dari perspektif dunia, sudah diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM) memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB) tetapi 

juga di negara-negara maju (NM). Di Negara Maju, UMKM sangat penting tidak saja 

karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja tetapi juga di 

banyak negara kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk 

domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar (UB). 

Menurut Aharoni (1994), jumlah UMKM di Amerika Serikat (AS) sedikit di atas 

99 persen dari jumlah unit usaha. Di Belanda, misalnya, jumlah UMKM sekitar 95 

persen dari jumlah perusahaan di negara kincir angin tersebut (Bijmolt dan Zwart, 

1994). Demikian pula di Amerika Serikat, juga di negara-negara industri maju lainnya 

yang tergabung dalam OECD seperti Jepang, Jerman, Perancis dan Kanada, UMKM 

merupakan motor penting dari pertumbuhan ekonomi dan progres teknologi 

(Thornburg, 1993).  

Kontribsi UMKM terhadap PDB (atas dasar harga berlaku) tahun 2008, UMKM 

menyumbang sekitar 55,56 persen dari total PDRB. Secara sektoral, pada tahun 2008 

peran UMKM di sector Pertanian, Perdagangan, dan Jasa-jasa cukup besar yaitu 

masing-masing sebesar 95,26 persen, 96,34 persen, dan 95,66 persen. Kemudian diikuti 

oleh sektor keuangan dan jasa perusahaan; jasa-jasa; konstruksi; dan pengangkutan/ 

komunikasi.  

Dengan demikian, prinsip tersebut mempunyai peranan penting bila diteliti 

setidaknya dari tiga faktor penentu keberhasilan.  

1. Swadaya, hal ini mengandung maksud bahwa sesuatu hal bisa berdiri karena 

ada suatu inisiatif dari masyarakat internal sendiri karena suatu pemikiran 
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atas kesadaran sendiri. Hal ini penting dalam rangka memperkuat suatu 

inisasi agar progresnya dapat terlaksana dengan baik. 

2. Kolaboratif, kadangkala dalam suatu pengorganisasian dalam rangka 

mencapai tujuan dibutuhkan suatu elemen yang berbeda. Elemen yang 

berbeda tersebut pada hakikatnya menjadi proses aktualisasi komitmen 

dalam memecahkan suatu permasalahan sosial. 

3. Partisipaoris, dimana hal ini lebih menitikberatkan pada pemberian ruang 

bagi partisipasi warga dalam proses pembangunan. 

Lebih lanjut, strategi pengembangan BUMDes sebagai penguatan ekonomi 

lokal dalam konteks menghadapi globalisasi harus bertumpu pada lima hal, 

yaitu: Kepengurusan, Permodalan, Pengembangan Kerjasama, Pembinaan, 

Pengawasan, dan Evaluasi.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

            Pembentukan BUMDes sangat efektif untuk memaksimalkan semua 

potensi lokal yang ada dalam suatu daerah/ desa, terutama pengembangan 

UMKM agar dapat mendongkrak pendapatan desa, lembaga, dan perorangan serta 

penyerapan tenaga kerja. Pembentukan badan usaha ini agar dapat merubah 

keadaan perekonomian desa hingga dapat berbicara pada level nasional dan 

internasional dalam konteks perdagangan bebas globalisasi. Strategi 

pengembangan BUMDes harus berorientasi pada konteks global melalui berbagai 

elemen penting diantaranya kepengurusan, keuangan, pengembangan kerjasama, 

pengawasan, monitoring dan evaluasi. 

Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat anggota dan jajaran 

manajemen harus mendapatkan perhatian serius dan penekanan utama selama 

proses persiapan, perencanaan, bahkan harus dilanjutkan sampai tahap strategi 

pengembangan. Tanpa kapasitas yang cukup bagi pengelolaan maka 

kemungkinan keberhasilan secara berkelanjutan akan sulit dijamin. Strategi 

pengembangan BUMDes sebagai upaya penguatan ekonomi lokal dan 

berorientasi global harus dipandang sebagai pendekatan pengelolaan bersama 

(co-management) atau secara kolaboratif   dimana   masyarakat,   badan   usaha,   

dan   pemerintah   secara   aktif bekerjasama selama proses baik perencanaan, 
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pelaksanaan dan pengembangan. Demikian juga di tingkat desa, dukungan yang 

kuat dari pemimpin setempat pada saat memulai perencanaan akan sangat 

membantu pada tahap-tahap berikutnya. 

Dalam rangka pengembangan BUMDes untuk menghadapi perkembangan 

arus globalisasi ini disarankan untuk: 

1.    Untuk mencapai keberhasilan program pengembangan BUMDes ini hal 

yang penting adalah perlunya pelatihan naik pada sektor manajemen, 

keuangan, dan peningkatan kerjasama sehingga benar-benar dapat 

mendongkrak perekonomian lokal yang berorientasi global. 

2.  Pembangunan kapasitas sumberdaya manusia disini merupakan kunci dalam 

mengubah situasi sosial dan ekonomi setempat serta pengembangan usaha 

khususnya UMKM pada BUMDes. Hal ini perlu dilakukan dari awal 

hingga tahap pengembangan dengan dibarengi pada tataran pengawasan dan 

monitoring evaluasi. 

3.   Dibutuhkan dukungan secara penuh dari pemerintah baik pusat, daerah, 

hingga level desa dalam mendorong program ini untuk menjamin 

keberhasilan dalam pengembangan dan penguatan ekonomi lokal melalui 

UMKM dalam BUMDes sehingga benar-benar dapat menjadi solusi tepat 

dalam menghadapi globalisasi. 
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