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UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 Tentang Desa
Pada Pasal 91 
Desa dapat mengadakan kerjasama dengan Desa lain dan/atau kerjasama
dengan pihak ketiga

Pemahaman Kerjasama Desa

§ Peningkatan Kapasitas Produksi
§ Pengembangan Jenis Usaha
§ Transfer Skill dan Teknologi
§ Akses Informasi
§ Akses permodalan dan investasi
§ Akses Pasar

Masyarakat 
Desa

Pelaku
Usaha



b. Kemitraan dengan pihak ketiga dilakukan Desa untuk mempercepat dan
meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa

Pada pasal 92
Ruang Lingkup Kerjasama Antar Desa : 

a. Kerjasama antar desa meliputi:
qPengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai

nilai ekonomi yang berdaya saing;
qKegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan

pemberdayaan masyarakat antar desa; dan/atau
qbidang keamanan dan ketertiban. 



Ruang lingkup dan bidang kerja sama antar desa meliputi :

• Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk
mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing seperti:
1) Pembentukan BUM Desa;
2) Pendayagunaan sumber sumber daya alam dan lingkungan;
3) Pengembangan pasar antar-Desa;
4) Pengembangan sarana prasarana ekonomi antar-Desa;
5) Pengembangan komoditas unggulan Desa.



Maksud dan tujuan kemitraan atau kerja sama adalan
win win solution.

Kemitraan harus saling menimbulkan kesadaran dan 
saling menguntungkan kedua pihak.

Kedua pihak memberi kontribusi atau peran yang sesuai 
dengan kekuatan dan potensi masing-masing pihak.

Kemitraan?



Dua orang atau lebih, sukses ditentukan oleh peran dari kedua orang atau
kedua pihak yang bekerja sama.

Aktivitas yang dikehendaki bersama untuk mencapai tujuan dan hal ini
membutuhkan strategi (bisnis/usaha)

Tujuan/target, biasanya adalah keuntungan baik secara finansial maupun
nonfinansial oleh kedua belah pihak.

Jangka waktu kerja sama, kapan dimulai dan kapan berakhir sesuai dengan
target dan tujuan kerja sama.

Aspek Penting dalam Kerja Sama atau Kemitraan



Menghemat
biaya promosi

atau iklan.

Menambah
koneksi dan

mitra.

Peluang usaha
terbuka serta

terukur.

Membantu
menyelesaikan

masalah.

Pentingnya Kerjasama dan Mengembangkan Jaringan



Manfaat
produktivitas.

Manfaat
Efisiensi.

Manfaat
jaminan

kualitas dan
kuantitas.

Manfaat
dalam risiko.

Manfaat Kerjasama Usaha



Adanya unsur-unsur kreativitas, inovasi, sinergitas dan kemampuan yang kuat di dalam menyelesaikan
suatu masalah. Terdapat partisipasi peningkatan interdepensi dan interkoneksi antara orang, 
pemerintahan, dan LSM.

Tujuan dari promosi tentang kemitraan tersebut adalah pemberdayaan yang terjadi tidak hanya di tingkat
lokal dan nasional tetapi juga di tingkat regional dan internasional. Kemitraan yang murni mampu
meningkatakan partisipasi dan proses demokrasi.

Adanya sinergi baik yang ada di tingkat lokal, nasional maupun global.

Pemerintah memainkan peran penting pada kemitraan antara berbagai actor yang ada di dalam komunitas
maupun civil society, termasuk di dalamnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sektor swasta

Alasan Kemitraan dilakukan untuk:



Kemitraan adalah suatu sikap
menjalankan bisnis yang diberi ciri
dengan hubungan jangka panjang, 
suatu kerjasama bertingkat tinggi, 

saling percaya, dimana pemasok dan
pelanggan berniaga satu sama lain 

untuk mencapai tujuan bisnis
bersama.



Pola Kemitraan

Pola Inti-Plasma: perusahaan
mitra bertindak sebagai inti dan
kelompok mitra sebagai plasma.

Subkontrak: kemitraan usaha
kecil/menengah dengan usaha

besar dimana usaha kecil
memproduksi komponen/bahan

cadang yang diperlukan
perusahaan mitra.

Dagang Umum:  usaha
menengah/besar mamasrkan

hasil produksi sedangkan usahan
kecil memasok kebutuhan yang 

diperlukan.

Warlaba: satu pihak diberikan
hak untuk memanfaatkan
kekayaan intelektual atau

penemuan atau ciri khas usaha
yang dimiliki pihak lain.

Keagenan: usaha kecil diberik
hak untuk memasarkan barang, 

usaha menengah/besar mitranya.

Kemitraan/Kerjasama
Operasional Agribisnis (KOA): 
kelompok mitra menyediakan

lahan, sarana, dan tenaga
sedangkan perusahaan mitra

menyediakan biaya/modal dan 
sarana.



Bagaimana memulai kerjasama atau kemitraan usaha?

Memulai
membangun

hubungan
dengan calon

mitra.

Mengerti kondisi
bisnis pihak yang 

bermitra atau
bekerja sama.

Mengembangkan
strategi dan

mengenal detail 
bisnis.

Mengembangkan
program.

Memulai
pelaksanaan.

Memonitoring
dan

mengevaluasi
perkembangan.



Penguatan bisnis di desa dapat didukung melalui BUMDes, sebagai salah satu solusi untuk melepaskan
ketergantungan masyarkat desa terhadap bantuan Pemerintah dan untuk dapat menggali potensi desa.

BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa dan diproyeksikan sebagai kekuatan
ekonomi baru di wilayah perdesaan.

BUMDes dalam penyusunan rencana kerjanya yang perlu memperhatikan inovasi-inovasi yang 
disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sedang berkembang di masyarakat.

Sehingga BUMDes harus berani mengembangkan inovasi-inovasi produk dan jasa dari pelaku
bisnis/usaha dari masyarakat desa.

Strategi Pengembangan BUMDesa membangun Kerjasama dan
Pengembangan Jaringan Bisnis di Desa



BUMDes diharapkan menjadi
mitra dan jejaring pelaku bisnis di 

Desa, bahkan antar desa untuk
menciptakan iklim usaha di 
masyarakat tumbuh melalui

wadah pelaku ekonomi di desa.

BUMDes memfasilitasi
penguatan jejaring pelaku bisnis
di desa untuk mengangkat usaha

masyarakat desa, serta
meningkatkan kualitas produk-
produk yang dihasilkan pelaku

bisnis di Desa. 

Fungsi atau Peran BUMDes





PERMASALAHAN



PERMASALAHAN PENGEMBANGAN JEJARING KEMITRAAN USAHA DESA

1. Masih adanya masalah KKN;
2. Keterbukaan informasi dan akses pasar;
3. Rendahnya kapasitas masyarakat desa terkait kemitraan usaha;
4. Belum optimalnya pengelolaan SDA yang ada di desa;
5. Masih rendahnya produktifitas;
6. Masih terbatasnya akses permodalan dan akses teknologi;
7. Kurangnya keinginan untuk belajar hal-hal yang baru.



SOLUSI



Enterprise Resource Planning (ERP) BUMDesa

ERP adalah sebuah konsep untuk merencanakan dan 
mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam
agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 
menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang 
berkepentingan atas BUMDesa.



Enterprise Resource Planning (ERP) BUMDesa
Ø E-Commerce

E-Commerce atau sering disebut dengan perdagangan elektronik merupakan aktifitas 

perdagangan yang berkaitan penjualan, pembelian, pemasaran baik barang maupun jasa 

Ø Mobile Commerce

Mobile Commerce merupakan pengembangan dari E-Commerce yang dimana sistem E-

Commerce (perdagangan elektronik) yang dilakukan dengan menggunakan peralatan

mobile seperti, smartphone. Kelebihannnya adalah bias berinteraksi dengan mudah antara

operator BUMDesa dengan konsumen dengan menggunakan fitur “Virtual Fitting” dengan

menggunakan kamera smartphone.



Enterprise Resource Planning (ERP) BUMDesa

Ø E-Business

E-Business atau Electronic bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis

serta semi otomatis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik. E-Business 

banyak dipakai unutk berhubungan dangan supplier serta mitra bisnis perusahaan, serta

memenuhi permintaan maupun melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. E-Business 

juga memungkinkan suatu perusahaan untuk dapat berhubungan dengan system 

pemrosesan data internal maupun eksternal secara lebih efisien serta fleksibel.
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