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Pendahuluan
Awalnya dampak pandemi COVID-19 riuh di perkotaan, khususnya kota 
besar, namun saat ini dampaknya sudah memapar sampai ke desa-desa. 
Saat ini, desa harus mendata warga yang rentan sakit, rentan miskin, 
dan kehilangan pekerjaan/pendapatan, mengidentifikasi fasilitas desa 
untuk isolasi, penyemprotan disinfektan mencegah penyebaran virus, 
menangani warga terinfeksi COVID-19 melalui kerja sama dengan rumah 
sakit rujukan atau puskesmas, dan memastikan logistik untuk mereka 
yang harus menjalani isolasi. Kehidupan sosial kemasyarakatan dan 
ekonomi juga terganggu.

Pemerintah dan pemerintah desa pun saat ini sedang menjalankan 
berbagai program tanggap Covid-19 di desa. Program jangka pendek 
berupa pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 serta jaring 
pengaman sosial untuk mengatasi dampak ekonomi pandemic Covid-19. 
Program jaring pengaman sosial pandemi Covid-19 banyak digulirkan oleh 
pemerintah seperti Kemensos dengan PKH dan BPNT (Kartu Sembako), 
Kemenaker dengan Kartu Pra Kerja, PUPR dengan Padat Karya Tunai, dan 
Kemendesa PDTT dengan program Padat Karya Tunai (PKT) dan BLT Dana 
Desa. 

Program-program tersebut dalam jangka pendek akan cukup mampu 
mengatasi dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat desa. Program-
program jangka pendek tersebut belum cukup. Pemerintah dan 
pemerintah desa perlu merancang program jangka menengah dan 
panjang yaitu mengembangkan program dan kegiatan recovery dampak 
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sosial ekonomi pandemi Covid-19 dengan 
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh 
desa seperti skema program jaring pengaman 
sosial, APBDesa, lembaga ekonomi desa/BUM 
Desa, dan modal sosial). Desa melalui Badan 
Usaha Milik Desa (BUM Desa) diharapkan 
dapat melakukan pemulihan ekonomi desa. 
Tentu saja dengan dukungan dari pemerintah, 
pemerintah desa, dan masyarakat.

Mengapa BUM Desa harus 
mengambil peran mengatasi 
dampak ekonomi Pandemi Covid-19 
di desa?
Selain itu desa juga merasakan dampak 
ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Perekono-
mian desa secara umum menurun dan kemi-
skinan meningkat. UMKM terpuruk akibat pros-
es produksi dan gangguan pasar. Hal ini ditan-
dai dengan penurunan bahkan berhentinya 
aktivitas produksi masyarakat. Hal ini tentu 
berdampak pada penurunan omset usaha ter-
utama desa yang kegiatan ekonominya men-
gandalkan sektor wisata. Mereka mau tidak 
mau mereka harus melakukan pengurangan 
tenaga kerja. Akibatnya daya beli masyarakat 
desa menurun yang diperparah dengan pen-
gangguran yang ada di desa, baik pengang-
guran akibat krisis ekonomi di desa maupun 
imbas dari kembalinya warga desa yang kehil-
angan pekerjaan di kota. Mereka harus balik ke 
desa agar tetap bisa bertahan. 

BUM Desa adalah Badan usaha yang seluruh 
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
Desa melalui penyertaan secara langsung yang 
berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha 
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa. Berdasarkan konsep dasar 
BUM Desa tersebut jelas bahwa desa melalui 
BUM Desa harus hadir menyelamatkan 
perekonomian desa melalui pengembangan 
ekonomi lokal (PEL) dengan mengelola aset, 
jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 
mengurangi dan mengatasi dampak krisis 
ekonomi akibat wabah Covid-19. 

Secara Kelembagaan BUM Desa agar dapat 
berperan aktif dalam PEL pada masa pandemi 
Covid-19 harus memenuhi berbagai prasyarat. 
Pertama, BUM Desa harus memahami mandat, 
konsep, dan tujuan ber-BUM Desa. Kedua, 
proses pendiriannya demokratis, partisipatif, 
dan akuntabel sehingga menjadi aksi ekonomi 
kolektif pemerintahan desa dan masyarakat. 
Ketiga, BUM Desa dikembangkan untuk 
mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha 
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa. Keempat, memiliki organi-
sasi dan manajemen yang sehat, dapat 
dipercaya, dan professional. Kelima, mampu 
mengkonsolidasikan diri dan melakukan 
trans formasi. Keenam, mampu membaca 
peluang usaha dan “menolong” perekonomian 
masyarakat di masa pandemi ini. Keenam 
prasyarat utama tersebut merupakan modal 
dasar bagi BUM Desa untuk dapat mengambil 
peran mengatasi dampak ekonomi akibat 
pandemi Covid-19 di desa.

BUM Desa dapat memanfaatkan berbagai 
potensi dan peluang yang ada di desa untuk 
mengatasi dampak ekonomi pandemi. Desa 
dapat mengoptimalkan sektor ekonomi 
di desa relatif tidak terdampak parah oleh 
pandemi seperti sektor pertanian, perikanan, 
dan peternakan ada di desa merupakan 
sektor ekonomi produktif yang relatif 
tidak terganggu dengan adanya pandemi 
Covid-19. Aktivitas pertanian relatif tidak 
terganggu dengan kebijakan social/physical 
distancing. Sektor ini dapat digunakan untuk 
menciptakan kedaulatan pangan di desa 
melalui pengembangan lumbung pangan dan 
surplus sektor pertanian dapat dijual ke pasar. 
Selain itu, perlu pengembangan pengolahan 
pangan di desa.Tenaga kerja yang ada di desa 
dan modal sosial di desa dapat dimanfaatkan 
untuk mengembangkan ekonomi lokal di desa.

Strategi yang Harus Dikembangkan 
oleh BUM Desa
Dampak Pandemi Covid-19 bagi BUM Desa 
teramat berat. Banyak BUM Desa yang sudah 
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masuk kategori mandiri dan berkembang, 
namun masih banyak BUM Desa yang masuk 
kategori dasar dan tumbuh. Dampak pandemi 
bagi BUM Desa kategori dasar dan tumbuh 
tentunya akan sangat berat karena pada saat 
mereka baru merintis usaha tetapi terganggu 
dengan adanya pandemi Covid-19, terlebih 
bagi BUM Desa yang bergerak di sektor wisata. 
Mereka perlu mengembangkan berbagai 
strategi agar tetap bisa bertahan dalam 
mengatasi berbagai tantangan pada saat 
pandemi ini dan bahkan berkembang dengan 
memanfaatkan berbagai peluang. 

Peran pemerintah desa sangat diperlukan agar 
BUM Desa tetap bertahan di saat pandemi 
ini. Pada masa sulit seperti ini pemerintah 
desa perlu mengoptimalkan peran BUM Desa 
sebagai garda terdepan dalam pengembangan 
ekonomi lokal di desa. Pemerintah desa 
dan BUM Desa tidak boleh meninggalkan 
gelanggan tetapi harus berperan aktif dalam 
upaya pemulihan ekonomi di desa. Pemerintah 
desa harus tetap menjaga komitmennya baik 
dalam pembinaan maupun penguatan modal 
bagi BUM Desa.  

Berbagai strategi dapat dijalankan agar 
BUM Desa dapat bertahan dan berkembang. 
Pertama, pada saat pandemi ini pemerintah 
dan pemerintah desa dapat bersinergi 
dengan BUM Desa dalam menjalankan 
program jaring pengaman sosial dan 
ekonomi bagi warga miskin dan terdampak. 
Sebagai contoh Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah dalam Penanganan dampak wabah 
covid-19 meluncurkan program bantuan 
sosial provinsi (BSP) dengan nilai Rp 200 
ribu per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) 
berupa sembako melalui 905 BUM Desa yang 
diberi kepercayaan oleh Dinas Sosial Provinsi 
sebagai penyedia BSP tersebut. Terlepas 
dari tantangan dalam implementasi inovasi 
kebijakan ini patut diapresiasi. Kebijakan ini 
diharapkan mampu memberdayakan BUM 
Desa sebagai lembaga ekonomi desa yang 
resmi milik desa dan memiliki lokus yang dekat 
dengan KPM, sehingga memudahkan dalam 

distribusi dan memberikan efek pengganda 
bagi pemberdayaan ekonomi warga desa 
karena bisa memaksimalkan sumberdaya lokal 
dalam penyediaan sembako dengan membeli 
dari kelompok tani, Gapoktan, peternak, dan 
warung desa setempat (sigijateng.id).

Kedua, saat pandemi di mana kegiatan 
usaha BUM Desa tidak terlalu padat dapat 
dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi 
internal BUM Desa baik untuk menata 
organisasi maupun usahanya. Ketiga, BUM 
Desa dapat mengalihkan sementara kegiatan 
usaha yang terdampak ke kegiatan usaha 
yang kurang/tidak terdampak wabah Covid-19. 
Sebagai contoh BUM Desa yang selama 
ini mengelola usaha wisata desa dapat 
mengalihkan sementara usahanya ke jenis-
jenis usaha yang tidak terdampak pandemi 
seperti usaha penyediaan sembako murah/
bersubsidi kepada masyarakat, usaha lumbung 
pangan desa, usaha produksi atau penyediaan 
peralatan penanganan wabah Covid-19 dengan 
tetap memegang fungsi sosial, usaha berbasis 
sektor pertanian dan kebutuhan pokok, usaha 
produksi dan pemasaran produk industri 
rumah tangga, usaha penyediaan bahan 
baku dan alat-alat produksi melalui skema 
penyertaan modal atau kredit lunak, serta 
usaha-usaha lain sesuai dengan potensi desa. 

Keempat, membangun kemitraan dengan 
kelompok dan pelaku ekonomi di desa. 
BUM Desa dapat memerankan diri untuk 
memasarkan produk-produk lokal terutama 
memanfaatkan teknologi informasi dengan 
melakukan pemasaran secara digital dengan 
memanfaatkan media sosial dan platform 
pemasaran online. Pengembangan pemasaran 
digital di desa (pasardesa.id) seperti yang 
diinisiasi oleh Panggung Tanggap Covid-19 dan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung 
Lestari, Desa Panggungharjo platform 
e-commerce merupakan inovasi yang patut 
diacungi jempol.  Kelima, membangun 
kemitraan dengan perusahaan swasta, BUMN, 
dan pemerintah untuk memperkuat rantai 
pasok dan pasar.
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Rekomendasi
Berdasarkan uraian tentang peran dan strategi 
BUM Desa dalam pemulihan ekonomi desa 
pada masa pandemi Covid-19 di atas maka 
dapat disampaikan beberapa rekomendasi, 
sebagai berikut:

1. Pemerintahan desa sesuai dengan 
kewenangan desa harus mendesain 
ulang perencanaan dan memfokuskan 
penganggaran desa untuk penanganan 
dan pemulihan dampak pandemi 
Covid-19, terutama dampak ekonomi 
bagi masyarakat di desanya.

2. Pemerintah dan pemerintah desa 
memaksimalkan pelibatan dan mem-
berikan peran kepada BUM Desa untuk 
memperbesar potensi pemanfaatan 
bantuan program jaring pengaman 
sosial agar dapat meningkatkan 
perputaran ekonomi di desa.

3. Program Jaring Pengaman Sosial 
harus segera diikuti dengan program 
program penguatan ekonomi desa 
melalui program pemberdayaan eko-
no mi rumah tangga dan kelompok/
BUMDesa.

4. BUM Desa harus melakukan konsolidasi 
internal dan mengkonsolidasikan po-
ten si ekonomi desa dengan mencip-
takan berbagai peluang usaha yang 
dapat “menolong” perekonomian 
masya rakat.

5. BUM Desa perlu melakukan konso-
lidasi lembaga untuk melakukan trans-
formasi organisasi, eksistensi, dan orien-
tasi menuju keteraturan baru (New 
Normal) dengan melakukan pemulihan 
(recovery), memperbaharui (renewing), 
atau menemukan kembali (reinventing) 
bisnis/usaha yang akan dikembangkan.


