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Abstrak

Setelah diluncurkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan

kemudian di ikuti dengan Peraturan Menteri Desa Pembangun Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi N0. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan

pembubaran Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat menjadi semangat baru

terhadap desa untuk mengelola semua potensi perekonomian yang ada.

Dengan melihat perkembangan BUMDes saat ini dan sesuai dengan sasaran Visi dan

Misi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Terwujudnya Kabupetan

Penajam Paser Utara yang modern adalah mampu setara dalam menerapkan dan

mensinergikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat

dengan kemajuan Teknologi Informasi kekinian yang ramah lingkungan dan

berkelanjutan serta dalam rangka mendukung apa yang diamanatkan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu

dilakukan suatu proyek perubahan mindset atau cara berpikir yang selama ini belum

pernah dilakukan oleh pengurus BUMDes dalam menentukan jenis usaha BUMDes dan

pokok bahasan tentang cara penentuan jenis usaha BUMDes ini akan menjadi rencana

proyek perubahan kami, yaitu “STRATEGI PEMBERDAYAAN BUMDes DENGAN MITRA

USAHA DIGITAL”

Kondisi yang diharapkan dengan adanya kerjasama dengan stakeholder eksternal 

dalam program kemitraan di bidang Teknologi Informasi untuk mendukung jenis 

usaha pada BUMDes sehingga didapatkan hasil uji kelayakan usaha yang akurat sesuai 

dengan potensi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Sasaran kemitraan unit usaha digital pada Bumdes di Kabupaten Penajam Paser Utara 

adalah :

1. Terbentunya unit usaha baru berbasis TI yang dapat mempercepat pengembangan 

unit usaha lainnya

2. Menjawab kebutuhan masyarakat akan hadirnya konektivitas internet yang stabli 

dan berkualitas

3. Peningkatan SDM di Desa melalui program pengembangan TI

4. Meningkatnya konektivitas internet di pedesaan untuk mendukung kegiatan 

masyarakat dan generasi muda

5. Timbuhnya ysaha dan pelayanan berbasis digital di pedesaan

6. Peningkatan ekonomi digital di Desa untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat.



Latar 
Belakang
Setelah diluncurkannya Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan
kemudian di ikuti dengan Peraturan Menteri
Desa Pembangun Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi N0. 4 Tahun 2015 tentang
pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan
pembubaran Badan Usaha Milik
Desa diharapkan dapat menjadi semangat
baru terhadap desa untuk mengelola semua
potensi perekonomian yang ada.
Antusiaisme untuk membangun desa dan
membawa desa kearah yang lebih baik
sangat mungkin sekali akan terwujud, saat
ini masyarakat desa yang menentukan arah
pembangunan dan masa depan desa itu
sendiri.

Dengan adanya dana desa harusnya
masyarakat di desa mampu membuat program
pemberdayaan masyarakat untuk
meningkatkan perekonomian di desa. Begitu
banyak potensi yang bisa di kembangkan dan
di jalankan oleh masyarakat di desa bersama –
sama dan mampu bersaing di pasar lokal,
nasional maupun internasional.
Peran semua stakeholder sangat penting untuk
bisa membantu Badan Usaha Milik Desa
karena kondisi tingkat SDM yang di desa belum
semua merata masih perlu di tingkatkan dan
tentunya tidak luput dari peran pemerintah
pusat dan pemerintah daerah untuk
mensosialisasikan pentingnya Bumdes bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Badan
Usaha Milik Desa harus mampu membuat
organisasi usaha yang sehat dan berkelanjutan.
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES) merupakan sebuah langkah maju
yang dilakukan oleh perangkat desa dalam
rangka meningkatkan pendayagunaan segala
potensi ekonomi, kelembagaan ekonomi, serta
potensi sumber daya alam dan sumber daya
manusia untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa.



Kondisi yang melatar belakangi pentingnya
proyek perubahan kinerja pelayanan publik ini
adalah semakin diperhatikannya kedudukan
BUMDes, dimana sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa telah diakui
kedudukannya sebagai badan hukum. Bahkan
saat ini semakin gencarnya berbagai program
yang diluncurkan baik dari Pemerintah Pusat,
Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten,
menjadikan BUMDes sebagai primadona baru

bagi Pemerintahan Desa.

Adapun kondisi saat ini di Kabupaten Penajam
Paser Utara, ada beberapa desa yang
melakukan penyertaan modal pada BUMDes,
sehingga dapat dikatakan bahwa antusias
Pemerintah Desa sangat tinggi dalam upaya
peningkatan PADes mereka melalui BUMDes,
tidak lupa juga bahwa melalui BUMDes ini
diharapkan dapat meningkatkan perekonomian
serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Melihat kondisi tersebut, langkah selanjutnya
yang harus dilakukan oleh pengurus BUMDes
adalah menentukan jenis usaha apa yang akan
dikerjakan.

Dengan melihat perkembangan BUMDes saat ini dan sesuai dengan sasaran Visi dan Misi
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Terwujudnya Kabupetan Penajam Paser
Utara yang modern adalah mampu setara dalam menerapkan dan mensinergikan prinsip-prinsip
tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan kemajuan Teknologi Informasi
kekinian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta dalam rangka mendukung apa yang
diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik
Desa, maka perlu dilakukan suatu proyek perubahan mindset atau cara berpikir yang selama ini
belum pernah dilakukan oleh pengurus BUMDes dalam menentukan jenis usaha BUMDes dan
pokok bahasan tentang cara penentuan jenis usaha BUMDes ini akan menjadi rencana proyek
perubahan kami, yaitu “STRATEGI PEMBERDAYAAN BUMDes DENGAN MITRA USAHA
DIGITAL”

Kondisi yang diharapkan dengan
adanya kerjasama dengan
stakeholder eksternal dalam program
kemitraan di bidang Teknologi
Informasi untuk mendukung jenis
usaha pada BUMDes sehingga
didapatkan hasil uji kelayakan usaha
yang akurat sesuai dengan potensi
dan kebutuhan masyarakat di
wilayahnya masing-masing.



Tujuan dan Manfaat

Jangka pendek

• Perwujudan rencana
kerjasama kemitraan bidang TI
dengan stakeholder (Bakti
Kominfo)

• Penetapan komitmen semua
stakeholder baik dari unsur
Pemerintah Daerah,
Pemerintah Desa, Bakti
Kominfo dan Bumdes

• Penetapan kebijakan suatu
unit usaha Bumdes berbasis
TI (Piloting Project 1
Bumdes).

Jangka menengah

• Peningkatan kapasitas
Bumdes melalui
pendampingan unit
usaha pelayanan TI

• Peningkatan jumlah
Bumdes yang memliki
unit usaha di bidang
Teknologi Informasi .

• Pelaksanaan kegiatan
usaha sesuai dengan
kemitraan.

Jangka panjang

• Pengembangan platform
usaha dan pelayanan.

• Pengembangan jejaring
komunitas pengguna TI

Manfaat

Manfaat Internal
• Mengembangkan potensi dan kemampuan diri dalam menjalankan tugas di Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah DesaMemberikan pengalaman dalam 
melaksanakan kepemimpinan;Dapat menyalurkan ide-ide inovatif untuk instansi dan 
masyarakat

Manfaat Eksternal
• Memberikan kemudahan pada BUMDes dalam menentukan jenis usaha yang akan 

dikerjakan;
• Meminimalisir kerugian BUMDes karena salah dalam menentukan jenis usaha yang 

dikerjakannya.
• Meningkatkan kinerja sebagai perwujudan dalam memberikan pelayanan publik kepada 

masyarakat;
• Mempercepat proses pelayanan publik;
• Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi.



Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek perubahan adalah
mencakup seluruh kegiatan yang akan dilakukan
dalam pemberdayaan Bumdes dengan mitra
usaha digital. Pelaksanaan proyek perubahan
memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
1. Melaksanakan penyusunan Desain Aksi

Pemberdayaan Bumdes Melalui Program
Kemitraan Unit Usaha Digital, ini yang
nantinya akan menjadi dasar bagi
penyusunan kemitraan Bumdes dalam unit
usaha digital/ TI.

2. Melaksanakan rapat kerja untuk menyusun
rancangan awal Pemberdayaan Bumdes
Melalui Program Kemitraan Unit Usaha
Digital yang melibatkan semua unsur
terkait.

3. Mengumpulkan semua data dasar dan data
pendukung lainnya terkait dengan potensi
pengembangan unit usaha Bumdes di
bidang TI (SDM, Jaringan Internet, Sarana
dan Prasarana Bumdes, Blankspot)

4. Menerbitkan dasar hukum/payung hukum
berupa Memorandum of
Understanding (MoU) dalam perwujudan
rencana kerjasama kemitraan bidang TI
dengan stakeholder (Bakti Kominfo)

5. Penetapan komitmen semua stakeholder
baik dari unsur Pemerintah Daerah,
Pemerintah Desa, Bakti Kominfo dan
Bumdes

6. Penetapan kebijakan suatu unit usaha
Bumdes berbasis TI (Piloting Project 1
Bumdes).



Milestones Proyek Perubahan

1. Konsultasi dan kordinasi dengan plt

Bupati (Mentor)

2. Surat Keputusan plt Bupati tentang

Tim Efektif

3. Rapat Kordinasi Awal dengan Tim

Efektif

4. Identifikasi kebutuhan data dan

informasi untuk pembderdayaan

Bumdes

5. Finalisasi desain kebutuhan data dan

informasi untuk implementasi

pemberdayaan Bumdes dengan

mitra usaha digital

6. Rapat Kordinasi detail konsep

implementasi menyeluruh dengan

Tim Efektif

7. Penyusunan dasar hukum/payung

hukum berupa draft MoU dalam

perwujudan rencana kerjasama

kemitraan bidang TI dengan

stakeholder (Bakti Kominfo)

8. Pengajuan usulan MoU dalam

perwujudan rencana kerjasama

kemitraan bidang TI dengan

stakeholder (Bakti Kominfo)

9. Penetapan MoU dalam

perwujudan rencana kerjasama

kemitraan bidang TI dengan

stakeholder (Bakti Kominfo)

10. Penetapan komitmen MoU semua

stakeholder baik dari unsur

Pemerintah Daerah, Pemerintah

Desa, Bakti Kominfo dan Bumdes

11. Sosialisasi dan antisipasi kendala

implementasi

12. Implementasi kemitraan bidang

Digital dengan stakeholder (Bakti

Kominfo)

Jangka Menengah

1. Peningkatan kapasitas Bumdes melalui pendampingan unit usaha 

pelayanan TI

2. Peningkatan jumlah Bumdes yang memliki unit usaha di bidang Teknologi 

Informasi .

3. Pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan kemitraan

Jangka Panjang

1. Pengembangan platform usaha dan pelayanan.

2. Pengembangan jejaring komunitas pengguna TI

3. Pengembangan kerjasama kemitraan bidang TI dengan stakeholder lainnya 

yang berpotensi memajukan Bumdes dan Desa di Kabupaten Penajam 

Paser Utara.

Jangka Pendek 



Identifikasi  Stakeholders

No. Stakeholder Internal No. Stakeholder Eksternal

1 Bupati PPU 1 Bakti Kominfo

2 Sekretaris Daerah PPU 2 Camat

3 Sekretaris DPMD 3 Kepala Desa

4 Kabid Permberdayaan, Kelembagaan dan 

Sosial Masyarakat

4 Bumdes

5 Kepala Bidang Pemerintahan Desa 5 Pengurus BUMDes

6 Kasubid Usaha Ekonomi Masyarakat dan 

Pendayagunaan TTG

6 Pendamping BUMDes

7 Kasubid Pemberdayaan Kelembagaan 

Masyarakat, Sumber Daya Alam (SDA) Dan 

Pembangunan Kawasan Pedesaan

7 Pendamping Desa 

Pemberdayaan

8 Kasubid Pendataan Dan Pengembangan 

Informasi Pembangunan Desa Dan 

Kelurahan

8 Masyarakat

9 Kasubid Penataan, Perkembangan 

Administrasi Desa

9

10 Kasubid Pengelolaan Keuangan Dan Aset 

Desa

10

11 Kasubid Kelembagaan, Kerjasama Dan 

Kapasitas Aparatur Desa;

11

12 Staf DPMD 12

Stakeholder



Mapping Stakeholder dan Pengaruh
Kepentingan

X

Promoters

1. Bupati PPU
2. Sekretaris Daerah PPU
3. Asisten I PPU
4. Kadis DPMD PPU

Latens
Camat

Defenders

1. Sekretaris DPMD
2. Kabid Permberdayaan, 

Kelembagaan dan Sosial 
Masyarakat

3. Kepala Bidang 
Pemerintahan Desa

4. Kepala Desa
5. Ketua BUMDes
6. Koordinator BUMDes

Apathetic

1. KOMINFO
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kab 
3. Ketua Dharma Wanita Kab

X : Kepentingan
Y : Pengaruh

Stakeholder

Y



IMPLEMENTASI

Konsultasi dan kordinasi 
dengan plt Bupati (Mentor)

Pelaksanaan konsultasi merupakan 
kegiatan pertama project leader 
melakukan kegiatan proyek 
perubahan, project  leader 
menyampaikan maksud dan tujuan 
proyek perubahan. Konsultasi 
dengan mentor merupakan 
kewajiban untuk membeikan 
persetujuan judul Strategi 
Pemberdayaan BUMDes Dengan 
Mitra Usaha Digital. Mentor 
mendukung proyek perubahan 
dengan membeirkan masukan untuk 
segera membentuk tim efektif 
proyek perubahan.

Surat  Keputusan plt Bupati 
tentang Tim Efektif

Bahwa untuk memberikan 
kemudahan dan kelancaran 
terhadap perencanaan dan 
implementasi proyek perubahan, 
perlu dibentuk tim efektif proyek 
perubahan. Tim akan bertugas 
membantu project leader dalam 
melaksanakan setiap tahapan 
kegiatan sesuai milestones proyek 
perubahan. Tim merupakan staf 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kabupaten Penajam 
Paser Utara.



IMPLEMENTASI

Rapat Kordinasi Awal 
dengan Tim Efektif

Langkah awal melaksanakan 
tahapan kegiatan proyek 
perubahan, diselenggarakan rapat 
koordinasi dengan tim efektif 
proyek perubahan. Rapat tersebut 
diselenggarakan untuk 
memberikan pembekalan kepada 
tim efektif proyek perubahan agar 
mampu melaksanakan kegiatan 
Strategi Pemberdayaan BUMDes 
Dengan Mitra Usaha Digital.

Identifikasi kebutuhan data dan 
informasi untuk pemberdayaan 
Bumdes

Kebutuhan data dimaksudkan untuk 
melengkapi dan memudahkan tim efektif 
proyek perubahan dalam melaksanakan 
setiap langkah kegiatan. Tim efektif 
mengacu pada beberapa regulasi, 
regulasi tersebut akan menjadi dasar 
dalam pengambilan kebijakan Bumdes. 
Regulasi dimaksud yaitu  Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa, Peraturan Menteri Desa 
Pembangun Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi N0. 4 Tahun 2015 tentang 
pendirian, pengurusan dan pengelolaan 
dan pembubaran Badan Usaha Milik 
Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 
Milik Desa.



IMPLEMENTASI
Finalisasi  desain kebutuhan 
data dan informasi untuk 
implementasi 
pemberdayaan Bumdes 
dengan mitra usaha digital

Bahwa untuk mendorong 
pembangunan desa yang inovatif 
dalam memecahkan permasalahan 
dengan memanfaatkan teknologi 
digital maka diselenggarakan 
kegiatan Desa Cerdas yang 
merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Program 
Penguatan Pemerintahan dan 
Pembangunan Desa (P3PD)tahun 
2021-2024

Rapat Kordinasi  detail konsep 
implementasi menyeluruh 
dengan Tim Efektif

Sehubungan akan dilaksanakannya 
penandatanganan Memorandum of 
Understanding (MoU) antara Pemerintah 
Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 
dengan PT Telkom Indonesia, 
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama 
(PKS) antara BAKTI Kominfo RI dengan 
Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dan 
Sosialisasi Simple Desa. Maka 
sebelumnya dilaksanakan koordinasi 
dengan tim efektif proyek perubahan.



IMPLEMENTASI
Penyusunan  dasar 
hukum/payung hukum berupa 
draft MoU dalam perwujudan 
rencana kerjasama kemitraan 
bidang TI dengan stakeholder 
(Bakti Kominfo)

Tujuan dari perjanjian ini adalah 
meningkatkan cakupan layanan atau 
konektivitas internet dan layanan 
telekomunikasi dan informasi lainnya di 
wilayah layanan Bumdes, meningkatkan 
kapasitas sumber daya manuia Bumdes 
dalam menjalankan usaha dan layanan 
di bidang telekomunikasi dan informasi 
dan percepatan pengembangan 
ekosistem digital untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di wilayah 
layanan Bumdes.

Pengajuan usulan  MoU dalam 
perwujudan rencana kerjasama 
kemitraan bidang TI dengan 
stakeholder (Bakti Kominfo)

Maksud dari perjanjian Kerjasama MoU 
adalah untuk meningkatkan konektivitas dan 
layanan telekomunikasi dan informasi 
lainnya di desa melalui kerjasama yang 
saling menguntungkan antara para pihak 
dalam rangka percepatan pertumbuhan 
ekosistem digital di Kabupaten Penajam 
Paser Utara.



Penetapan  MoU dalam 
perwujudan rencana 
kerjasama kemitraan 
bidang TI dengan 
stakeholder (Bakti Kominfo)

Tujuan dari perjanjian ini adalah 
meningkatkan cakupan layanan atau 
konektivitas internet dan layanan 
telekomunikasi dan informasi lainnya di 
wilayah layanan Bumdes, meningkatkan 
kapasitas sumber daya manuia Bumdes 
dalam menjalankan usaha dan layanan 
di bidang telekomunikasi dan informasi 
dan percepatan pengembangan 
ekosistem digital untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di wilayah 
layanan Bumdes.

Penetapan komitmen MoU semua 
stakeholder baik dari unsur 
Pemerintah Daerah, Pemerintah 
Desa, Bakti Kominfo dan Bumdes

Perjanjian kerjasama antara Badan 
Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi 
dan Badan Usaha Milik Desa Sido 
Langgeng dan PT. COMTELINDO Tentang 
Pengembangan Layanan Telekomunikasi 
dan Informasi Melalui Pengembangan 
Konektivitas Internet di Wilayah Layanan 
Badan Usaha Milik Desa Sido Langgeng.





IMPLEMENTASI

Sosialisasi dan antisipasi 
kendala implementasi

Desa adalah Desa Sidorejo Kecamatan 
Penajam Kabupaten Penajam Paser 
Utara Provinsi Kalimantan Timur, yaitu 
kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintah, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul tradisional 
yang diakui dan dihromati dalam sistem 
pemerintah Negara Keasatuan Republik 
Indonesia. Sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 6 
Tentang Desa.

Implementasi  kemitraan bidang 
Digital dengan stakeholder 
(Bakti Kominfo)

BAKTI Kominfo mempunyai tugas dan 
tanggungjabwa sebagai berikut :

Memberikan dukungan peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia BUMDES melalui 
pelatihan, pendampingan dan kegiatan-
kegiatan lainnya untuk mendukung konektivitas 
internet di Wilayah layanan Bumdes
Memberikan dukungan dalam proses 
kerjasama antar Bumdes dan ISP
Mengembangkan dan memanfaatkan 
ekosistem digital Bumdes
Menyelenggarakan forum komunikasi antara 
para pihak dalam menyediakan layanan 
internet dalam rangka pengembangan 
program usaha Bumdes
Melakukan review terhadap model usaha di 
bidang telekomunikasi dan informasi yang 
diajukan oleh Bumdes.



KESIMPULAN

Proyek perubahan Strategi Pemberdayaan BUMDes Dengan Mitra Usaha 
Digital telah diimplementasikan dengan baik dengan memberdayakan 
seluruh sumber daya tim dan dukungan stakeholder proyek perubahan;

Perjanjian kerjasama telah direalisasikan antara Badan Aksebilitas 
Telekomunikasi dan Informasi dan Badan Usaha Milik Desa Sido Langgeng 
dan PT. COMTELINDO Tentang Pengembangan Layanan Telekomunikasi 
dan Informasi Melalui Pengembangan Konektivitas Internet di Wilayah 
Layanan Badan Usaha Milik Desa Sido Langgeng.

Harapan kedepan bahwa Badan Usaha Milik Desa Sido Langgeng 
menerapkan usaha digital sesuai kesepakatan bersama dengan mitra 
usaha, sesuai ketentuan dalam MoU

Meningkatkan produktivitas dan perekonomian di wilayahnya dengan 
terus menggerakkan unit usaha digital yang menjadi komitmen bersama.

Menudukung program KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA sesuai dengan 
Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Informasi Desa, Daerah 
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penetapan 
1000 Desa Lokasi Desa Cerdas.



REKOMENDASI

Berdasarkan pelaksanaan proyek perubahan pada tahap 
laboratorium kepemimpinan, maka direkomendasikan :

Melakukan pembinaan Badan Usaha Milik Desa Sido Langgeng 
dalam menerapkan usaha digital

Meningkatkan kapasitas SDM Badan Usaha Milik Desa

Mengembangkan cakupan Bumdes yang memliki unit usaha digital.



Penyusunan proyek perubahan merupakan suatu

keharusan bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan

Nasional, yang proses penyusunannya memerlukan

effort/usaha yang cukup banyak, dikarenakan saat

penyusunan dan pelaksanaan proyek perubahan

dlakukan bersamaan off class yang menuntut kita

bekerja dengan kegiatan seorang birokrasi dengan

segala kesibukannya. Untuk itu diperlukan suatu

strategi yang memungkinkan kedua duanya bisa

berjalan baik dan berhasil sesuai target.

Pembentukan tim yang solid dan pendekatan secara

intensif pada para stakeholder merupakan strategi jitu

guna penyelesaian proyek perubahan ini.

Dengan melihat perkembangan BUMDes saat ini dan

sesuai dengan sasaran Visi dan Misi Pemerintah

Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Terwujudnya

Kabupetan Penajam Paser Utara yang modern adalah

mampu setara dalam menerapkan dan mensinergikan

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan

pelayanan masyarakat dengan kemajuan Teknologi

Informasi kekinian yang ramah lingkungan dan

berkelanjutan serta dalam rangka mendukung apa

yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa,

maka perlu dilakukan suatu proyek perubahan

mindset atau cara berpikir yang selama ini belum

pernah dilakukan oleh pengurus BUMDes dalam

menentukan jenis usaha BUMDes dan pokok

bahasan tentang cara penentuan jenis usaha

BUMDes ini akan menjadi rencana proyek perubahan

kami, yaitu “Strategi Pemberdayaan BUMDes Dengan

Mitra Usaha Digital”

Perjanjian kerjasama telah direalisasikan antara

Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi dan

Badan Usaha Milik Desa Sido Langgeng dan PT.

COMTELINDO Tentang Pengembangan Layanan

Telekomunikasi dan Informasi Melalui

Pengembangan Konektivitas Internet di Wilayah

Layanan Badan Usaha Milik Desa Sido Langgeng.

Lesson Learned




