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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk 

menerapkan otonomi daerah dengan menganut asas desentralisasi. Otonomi yang 

memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan 

pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat didaerah. Berdasarkan konsep otonomi daerah terkait penghargaan 

terhadap kekhasan daerah maka pemerintah memberikan hak otonomi terhadap desa. 

Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang 

sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yang mencapai 70% dari 

keseluruhan penduduk di Indonesia. Sehingga titik sentral pembangunan adalah 

daerah pedesaan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk 

mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, 

kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. Program dan kegiatan 

pembangunan perdesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor-

sektor pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan bidang sosial budaya dan 

lainnya.1 

Undang- Undang No 6 Tahun 2014 menyatakan desa disarankan untuk 

memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, 

terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang belum. 

 
1Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Perdesaan (Yogyakata:Graha Ilmu 2013), h. l 3. 
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dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan 

usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat. Dalam era otonomi juga 

perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan 

kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun 

sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya 

digunakan sebagai sumber pendapatan desa. Walaupun desa telah memiliki Alokasi 

Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan 

asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu suatu 

lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal maka didirikanlah 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan 

desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, 

perdagangan, pariwisata, dan lain-lain. 

Al-quran menjelaskan bahwa kesejahteraan sudah ada pada jaman Nabi 

Muhammad Saw, dan menjadi misi bagi kerasulan Nabi Muhammad Saw 

sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi :2 

⧫◆   ⧫❑  

✓☺◼➔   

Terjemahnya : “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam.”(AL-Anbiya’ (21) ayat 107).3 

 

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau 

 
2Veithzal Rivai, Andi Buchari, Islamic Economics (Jakarta: Bumi Aksara,2009), h.115. 
3Al-Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Darus Sunnah, 205), h. 332 
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kemakmuran. Nabi Muhammad Saw memperkenalkan sistem ekonomi Islam, konsep 

kesejahteraan ini yang akan di bahas dalam tatanan ekonomi Islam. Ekonomi Islam 

adalah ilmu yang multidimensi atau interdisiplin, komperhensif, dan saling 

terintegrasi, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari Al-qur’an dan As-sunah, dan 

juga ilmu rasional, dengan ilmu manusia dapat mengatasi masalah-masalah 

keterbatasan sumber daya untuk mencapai falah (Kebahagiaan).4 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang 

dikelolaa oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam memperkuat perekonomian 

desa dan dibntuk berdasarka kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar 

kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. 

Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada 

kepentingan masyarakat melalui kontribusi dalam penyediaan pelayanan sosial. 

Sedangan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui 

penawaran sumber daya lokal ke pasar. 

Pendirian BUMDES merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi 

produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisifatip, emansifatif, transparasi, 

akuntabel, sustainable. Dinyatakan dalam Undang undang No. 6 Tahun 2014 bahwa 

BUMDES dapat didirikan sesuai dengankebutuhan dan potensi desa setempat. Yang 

dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai berikut; 

a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhanpokok; 

b. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secaraoptimal; 

 
4Ibid, h. 91. 
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c. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai 

asset penggerak perekonomianmasyarakat; 

d. Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat; 

 BUMDES juga didirikan untuk menekan berkembangnya sistem usaha 

kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai 

kehidupan bermasyarakat. BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa 

yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial 

institution). BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan 

masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan 

sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran 

sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. 

 Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan memiliki 

luas wilyah 423,81 hektar dan memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 233 

jiwa. Dari jumlah KK tersebut, mayoritas masyarakat desa Lambandia berprofesi 

sebagai petani, selebihnya berprofesi sebagai pedagang dan pegawai. Sebelum 

adanya BUMDes di desa Lambandia pergerakan ekonomi masyarakat masih 

mengandalkan para tengkulak, belum ada yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan 

yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengelolah lahan 

pertaniannya seperti kebutuhaan pupuk sehingga dana yang di keluarkan untuk 

modal pertanian cukup mahal sehingga pendapatan masyarakat ketika panen tidak 

begitu memuaskan karena modal  yang dikeluarkan cukup besar. Sebelum adanya 

BUMDes, ketika musim panen tidak ada wadah yang menyalurkan atau 
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mempromosikan hasil bumi. Dengan keadaan yang demikian membuat para pemilik 

modal melakukan penguasaan semaunya seperti menurunkan harga panen sedangkan 

harga pupuk dan obat-obatan sangat mahal, tentunya halyang demikian membuat 

para petani mengalami kerugian dan perekonomian masyarakat hanya jalan ditempat 

saja tidak mengalami peningkatan yang signifikan. 

 Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Lambandia 

Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan sangat membantu masyarakat 

desa lambandia. Terutama dalam bidang pertanian, BUMDes memberikan 

kontribusianya agar sumber penghasilan yang didapat dari petanibisalebih produktif. 

Contohnya harga pupuk yang dulunya sangat mahal harganya berkisar hingga 190 

ribu, dan setelah adanya BUMDes harga pupuk mengalami penurunan  menjadi 140 

ribu. BUMDes sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan 

pertanian dengan mudah dan murah sesuai dengan keadaan petani. Petani pun saat ini 

tidak kesusahan untuk menjual hasil panen karena dengan adanya BUMDes ada yang 

mengakomodir hasil panen dan harga di sesuaikan dengan keadaan barangsehingga 

perekonomian masyarakat sedikit demi sedikit dapat membaikdan petani dapat lebih 

menikmati hasil panennya. Beberapa hasil bumi yang ada di desa Lambandia seperti 

padi,coklat, dan kopera. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu 

Kabupaten Konawe Selatan di dirikan pada tanggal 15 Mei 2015 yang di beri nama 

“BUMDES Dadireja Mulyasari”. Dalam hal ini BUMDES Dadireja Mulyasari 
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sebagai lokomotif pembangunan desa didirikan berdasarkan kebutuhan, potensi, dan 

kapasitas masyarakat Desa Lambandia untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Mengurangi 

pengangguran menuju kemandiriaan masyarakat. 

Dari hasil survei pengamatan penelitiantentang usaha di Desa Lambandia,  

Badan Usaha Milik Desa menjalankan beberapa jenis unit usaha untuk menambah kas 

atau pendapatan desa yaitu: 

1. Unit Sarana Produksi Pertanian (SAPRODI) 

Unit sarana produksi pertanian (SAPRODI) memegang peranan penting dalam 

menunjang petani yang ada di Desa Lambandia. Pupuk dan pestisida (obat-obatan 

pertanian) adalah sarana produksi pertanian utama yang paling banyak diperlukan 

petani dalam kegiatan pertanian. Penyaluran pupuk dan pestisida kepada petani yang 

dilakukan oleh BUMDES dilakukan dengan menggandeng pengusaha yang ada di 

Desa untuk berkontribusi dalam penyaluranya sehingga BUMDES tidak merampas 

usaha yang sudah ada di desa tetapi membantu usaha yang sudah ada. Unit sarana 

produksi pertaian (SAPRODI) merupaka salah satu faktor yang sangat penting dalam 

mendukug perkembangan atau memajukan perekonomian. Penyediaan pupuk dan 

pestisida adalah sarana produksi pertanian utama yang paling banyak dipelukan 

petani dalam kegiatan pertanian. Pupuk dalam hal ini terdiri dari pupuk organic 

(kompos, kotora hewan, kasting, dan pupuk hijau) dn pupuk anorganik (urea, ZA, 

TSP, SP36 dan KCL). Sedangkan pestisida meliputi, herbisida, insektisida, fungisida 
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dan lainnya. 

2. Unit Pembelian hasil bumi dan penggilingan 

Unit Pembelian hasil bumi pada saat ini masih terfokus kepada komoditi yang 

dihasilkan oleh masyarakat Desa Lambandia. Melakukan pengumpulan dan penjualan 

ke luar desa. Untuk komoditi padi, BUMDES sudah memiliki penggilingan padi 

sendiri sehingga dapat meningkatkan nilai tambah karna yang dijual ke luar desa 

bukan lagi padi tetapi berupa beras dan dedak. Proses pengumpulan dan penjualan 

hasil-hasil pertanian selama ini dilakuakan dengan menyewa kendaraan. 

Berdasarkan uraian hasil survai di atas penulis tertarik untuk menggali lebih 

dalam lagi tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan bagaimana 

kontribusi BUMDes dalam meningkatkan ekonomi di desa Lambandia dengan 

mengangkat judul penelitian Penggelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa Lambandia. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penelitian ini dibatasi pada 

permasalahan pengelolaan alokasi dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam 

Meningkatkan Ekonomi masyarakat Desa Lambandia. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana tata kelola Badan Usah Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan 

ekonomi masyarakat Desa Lambandia? 
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2. Bagaiman kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan 

ekonomi masyarakat Desa Lambandia? 

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pengelolaan dan kontribusi Badan 

Usah Milik Desa (BUMDes) di Desa Lambandia? 

D. Tujuan Dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui tata kelola Badan Usah Milik Desa (BUMDes) dalam 

meninngkatkan ekonomi masyarakat Desa Lambandia. 

b. Untuk mengetahui kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam 

meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Lambandia. 

c. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap pengelolaan Badan 

Usah Milik Desa (BUMDes) di Desa Lambandia. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Pada tataran Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi ilmu 

pengetahuan khususnya dalam hal pengembangan ekonom imasyarakat melalui 

keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sunber daya lokal yang dimiliki desa . 

Serta dapat menjadi referensi dalam hal keilmuan pengembangan ekonomi 

masyarakat. 
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2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada 

masyarakat Desa Lambandia agar lebih partisipatif dalam mengembangkan 

dan mengelola potensi Desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat 

setempat. 

E. Definisi Oprasional 

Untuk menghindari kekeliruan dalam emahami istilah yang dgunakan, pemulis 

merasa perlu menjelaskan maksud variable judul penelitian sebagai berikut: 

1. Tata kelola 

Tata kelola yaitu suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, 

pengaturan,  pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. 

Pengelolaan juga dapat di artikan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi 

penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan manusia untuk meanfaatkan 

secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. 

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang 

dikelola olehmasyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat 

perekonomiandesa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan 

kebutuhandesa. 

3. Tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimaksud dalam hal 

ini yaitu Badan Usaha Mlik Desa (BUMDes) yang dekelola oleh masyarakat dan 
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pemerintah desa merupaan salah satu upaya untuk memperkuat perekonomian 

desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada. BUMDes 

merupakan suatu lembaga ekonomi yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan 

menganut asas mandiri dengan modal usaha yang bersumber dari masyarakat. 

Guna meningkatkan kemampuan, wawasan dan pengalaman para pengelola 

BUMDes, setiap pemerintah kabupaten atau kota diharapkan memerikan bantuan 

baik secara teknis maupun non tenis agar para pengelola badan usaha yang 

dimiliki mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. 

4. Peningkatan ekonomi masyarakat 

Peningkatan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian 

masyarakat secara berkeseimbangan menuju keadaan yang lebih baik selama priode 

tertentu. Peningkatan ekonomi juga dapat di artikan sebagai proes kenaaikan 

kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan 

pendapatan masyarakat. Adapun peningkatan ekonomi merupakan indikasi 

keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. 
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