Asosiasi BUMDESINDO Diterima Ketua Komisi V DPR RI

Bumdesindo.com (24/05), Jakarta - Asosiasi Badan Usaha Milik Desa Se Indonesia (BUMDESINDO)
diterima Ketua Komisi V DPR RI - yang membidangi Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat,
Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi,Klimatologi dan Geofisika, Fary Djemy
Francis di ruang kerjanya di Nusantara I Senayan Jakarta, pada Tanggal 23 Mei 2016. Hadir dalam
kesempatan itu Pengurus DPN Asosiasi BUMDESINDO yaitu Wakil Sekjen Samsul Hadi, M. Solihat (Ketua
Bidang Hubungan Kerjasama Antar Lembaga), Akhmad Yani (Dewan Pengawas).
Pada kesempatan itu Pengurus DPN Asosiasi BUMDESINDO melaporkan perkembangan organisasi, dan
program kerja yang menjadi skala prioritas saat ini.
Dalam laporan perkembangan organisasi, Wasekjen menjelaskan hingga saat ini pengurus DPW sudah
terbentuk di 26 Provinsi dan 198 Kabupaten.
“Sudah sebagian besar pengurus DPW dan DPD melaporkan keberadaan Asosiasi ke Kesbangpol di
wilayah dan kabupatennya masing-masing” tegas Samsul Hadi.

Menurut M. Solihat saat ini (23/05) juga sedang berlangsung lokakarya sekaligus launching Sistem
Aplikasi BUM Des C-Pay di Ungaran Jawa Tengah.
“BUM Des C-Pay adalah program unggulan yang dipunyai Asosiasi BUMDESINDO yang akan diterapkan
ke semua BUM Desa yang ada di seluruh Indonesia, melalui jaringan DPD dan DPW yang tersebar dari
Sabang sampai Merauke siatem aplikasi ini akan dengan cepat dapat diterapkan di semua wilayah dan
kabupaten di seluruh Indonesia” Ungkap Wasekjen Asosiasi BUMDESINDO.
BUMDes C-Pay, sebuah konsep bisnis yang diciptakan oleh Asosiasi BUMDESINDO diperuntukkan khusus
untuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di seluruh wilayah Indonesia, dengan basis Mobile
Application. Dengan sistem C-Pay ini pengguna ponsel akan dimudahkan melakukan semua transaksi,
juga bisa menjadi PPOB/Branchless Banking, serta mempermudah pengguna melakukan semua transaksi
(pembayaran online, transfer dan belanja online).
Sistem aplikasi BUMDes C-Pay yang digagas oleh Asosiasi BUMDESINDO ini untuk pertama kali diuji coba
di Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, dan target dalam tahun ini akan diterapkan di semua BUM Desa di
seluruh Indonesia terutama yang menjadi Anggota Asosiasi BUMDESINDO, sehingga dengan demikian
akan terbentuk Business Partner (Community) BUMDes C-Pay dengan jumlah anggota yang besar dan
sebarannya luas. Dengan menjadi anggota komunitas BUMDes C-Pay akan mendapatkan banyak
keuntungan, antara lain :
1. Mendapatkan kemudahan dalam semua transaksi baik transaksi banking maupun non banking.
2. Dengan platform bank yang dimiliki BUMDes C-Pay, anggota komunitas hanya perlu membuka
satu account bank untuk digunakan semua keperluan transaksi, apapun ragamnya.
3. BUM Desa yang akan bergabung sudah pasti akan mendapatkan revenue sharing dari setiap
transaksi.
4. Jangkaun Pemberdayaan komunitas yang sangat luas, hingga ke pelosok desa terpencil
sekalipun.
5. PPOB (payment Point Online Bank) dengan konsep ponsel yang meminimalkan investasi.
“BUM Desa yang akan memanfaatkan sistem BUMDes C-Pay ini tentu harus menjadi anggota komunitas
ini yaitu terlebih dahulu harus menjadi anggota Asosiasi BUMDESINDO, dan untuk menjadi anggota
Asosiasi BUMDESINDO maka BUM Desa yang bersangkutan harus menghubungi pengurus DPD maupun
DPW di wilayahnya masing-masing, atau dapat mendaftarkan melalui www.bumdesindo.com atau
hubungi DPN di 081310259333” lanjut Samsul Hadi.
Dalam kesempatan itu, ketua komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menyambut baik gagasan pembuatan
sistem aplikasi BUMDes C-Pay, beliau berharap agar program unggulan ini benar-benar efektif berjalan
dan dirasakan manfaatnya bagi BUM Desa maupun masyarakat luas pada umumnya.

“Gagasan yang menarik ini harus disosialisasikan dengan baik kepada steak holder, terutama
pemerintah daerah dan pelaku BUM Desa serta masyarakat yang menjadi anggota BUM Desa”
pesannya.

Lebih jauh Fary juga menyampaikan beberapa hal yang menyangkut keberlangsungan organisasi yang
berbasis masyarakat ini, BUMDESINDO harus benar-benar fokus dalam hal pemberdayaan masyarakat
desa.
“Pesan saya yang pertama ; Maksimalkan kemampuan sistem aplikasi BUMDes C-Pay untuk berperan
bagi kesejahteraan masyarakat desa, kedua ; Program yang baik ini harus digerakkan dengan benar,
dipublikasikan dengan efektif dan baik, sehingga semua pihak merasakan keberadaannya juga
manfaatnya, ketiga; terkait dengan hal kedua tadi, BUMDESINDO diharapkan segera mengadakan
mengundang khalayak untuk tahu lebih banyak tentang BUMDes C-Pay dan kami bisa menjadi
fasilitatornya” ujarnya. (SHA)

