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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Komunitas masyarakat Desa yang berkarakter otonom dan independen 

membuat desa-desa di nusantara berkembang sebagai unit sosial dengan tradisi 

yang relatif demokratis. Dengan karakter tersebut, hubungan eksternal antar satu 

desa dan desa lainnya menjadi sederajat. Tidak ada kekuasaan sentral atau 

terpusat yang membawahi desa-desa tersebut. Setiap desa bekedudukan sama 

dengan desa lainnya. Karakter ini juga dalam struktural internal didalam desa itu 

sendiri. Masyarakat desa cenderung mengembangkan satu sistem berorganisasi 

yang relatif egaliter. Kepemilikan bersama atau penguasaan kolektif atas 

kekayaan masyarakat mendorong masyarakat desa mengembangkan sistem 

pengambilan keputusan bedasarkan permufakatan atau kesepakatan bersama. 

Mereka akan membicarakan suatu perseolan secara bersama-sama melalui proses 

perundingan atau permusyawaratan yang melibatkan seluruh warga desa hingga 

mencapai kesepakatan bersama atau permufakatan.  

Proses permusyawaratan untuk mufakat itu umumnya dulakukan secara 

berjenjang. Pada unit sosial desa yang paling kecil, seperti keluarga atau kerabat 

tertentu, proses permusyawaratan dilakukan secara langsung. Hasil keputusan 

bersama kemudian di bawa ke tingkat  yang lebih tinggi hingga akhirnya di 

putuskan secara mufakat pada tingkatan yang paling tinggi. Keputusan tertinggi 

itu mengikat dan harus ditaati oleh seluruh warga desa. Sistem permusyawaratan 
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dan perwakilan tersebut menjadi tradisi demokrasi yang berkembang di desa-

desa.
1
 

 Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 di tetapkan pada bulan Januari 

2014. Kehadiran undang-undang ini di nilai meletakkan dasar-dasar perubahan 

bagi terwujudnya desa mandiri, sejahtera dan demokratis.
2
Pasal 4 undang-undang 

nomor 06 tahun 2014 menegaskan tujuan di tetapkannya undang-undang desa 

sebagai berikut: 

a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan 

keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI. 

b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem 

ketatanegaraan RI demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia 

c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa. 

d. Mendorong prakarsa gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk 

pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. 

e. Membentuk pemerintahan yang profesional efisien dan efektif, terbuka, serta 

bertanggung jawab. 

f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum. 

g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan 

masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari 

ketahanan nasional. 

                                                           
1Sirajuddin, Anis ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur wido haruni, Hukum administrasi 

pemerintahan daerah, Malang, 2016, Setara pres, h. 337-338 
2
Ibid, h.340 
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h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan 

pembangunan nasional. dan 

i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.
3
 

Pengaturan Desa ini antara lain bertujuan mendorong prakarsa, gerakan 

dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna 

kesejahteraan bersama, memajukan perekonomian masyarakat desa serta 

mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. 4 Namun saat ini masih sangat 

sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan selama 

ini desa lebih banyak di posisikan sebagai objek pembangunan sehingga sangat 

menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas 

sumber daya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang 

bersifat sentralistik pada masa lalu mengakibatkan banyak potensi dibiarkan 

terbengkalai tidak di kembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat. 

 Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang telah 

melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang 

sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (based on 

village). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi 

pengembangan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup: (1) 

pengembangan kelembagaan; (2) pemberdayaan masyarakat; (3) pengembangan 

ekonomi lokal; (4) pembangunan sarana dan prasarana. Skala prioritas tersebut 

diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di 

                                                           
3
Pasal 4 Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Pustaka mahardika) 

4
http://www.presiden.go.id/desa/memajukan -ekonomi-desa-melalui-bumdes.html, di 

akses pada tanggal 7 februari 2019 
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pedesaan dengan di dirikannya lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah 

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
5
 

 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga 

perekonomian Desa yang sepenuhnya dikelolah oleh masyarakat Sebagai salah 

satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreatifitas 

masyarakatnya. Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat di Desa-desa terdapat 

suatu badan yang bergerak di bidang perekomian yang di beri wewenang 

langsung oleh Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berperan 

penting dalam menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat Desa yang kita 

kenal dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang diharapkan badan 

tersebut dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat pada 

khususnya, menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera. Pendirian BUMDes 

sendiri dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perencanaan dari bawah 

(Bottom-up planning) dan perencanaan dari atas (Top-Down planning). Yang 

dimaksud dengan perencanaan dari bawah (Bottom-up planning) adalah bahwa 

BUMDes didirikan atas dasar inisiatif dari masyarakat dengan memperhatikan 

dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sementara yang 

dimaksud dengan perencanaan dari atas (top-down planning) adalah bahwa proses 

pendirian BUMDes dilakukan atas dasar intruksi dari pemerintah.
6
 

                                                           
5
http://www.kemenegpdt.go.id, perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal, di 

akses pada tanggal 7 februari 2019 
6
Reza M Zulkarnain, pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik 

desa (Bumdes) pondok salam kabupaten purwakarta, skripsi tahun 2017, terdapat di 

digilib.Unpad.ac.id/11430-22005-1 SM, di akses pada 7 februari 2019 
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Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yaitu: Pasal 87 ayat 

(1) menyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di 

sebut BUM Desa”.
7
 Kemudian pada pasal 89 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:  

Hasil usaha BUM Desa di manfaatkan untuk: 

1. Pengembangan usaha; dan 

2. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemeberian 

bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan 

kegiatan dana bergulir yang di tetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa.
8
 

Mencermati manfaat dari BUMDes diatas yang diamanatkan Undang-

undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa maka dapat kita pahami bahwa 

kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Desa dapat dipengaruhi dengan 

adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun di Desa Konda Satu adalah 

salah satu desa yang belum mendirikan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana 

yang diamanatkan  Pasal 87 (1) undang-undang nomor 6 tahun 2014 di atas. Desa 

yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa harus mempertimbangkan potensi 

sumber daya alam dan sumber daya manusia yakni kreativitas dan inovasi 

pemerintah Desa di Desa  tersebut. pernyataan salah satu masyarakat Desa Konda 

Satu La Juma’ berumur 35 Tahun bahwa:  

  Potensi Sumber daya alam tergantung kreativitas yang akan mengelolah 

BUMDes. Jika orang tersebut kreatif maka akan mudah  menjadikan Desa 

Konda Satu ini sebagai Desa yang berpotensi dari segi SDA untuk 

mendirikan BUMDes
9
 

 

 Pasal 87 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa merupakan 

solusi yang diamanatkan kepada setiap Desa dalam mengembangkan 

                                                           
7
Ibid, Pasal 87 ayat (1)  

8
Ibid, Pasal 89 ayat (1) – (2) 

9
LJ (Masyarakat Desa Konda Satu) Wawancara, Tanggal 15 Mei 2019, Jam 15.19 WITA 
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perekonomian Desa agar menjadi Desa yang mandiri dan tidak bergantung pada 

anggaran dari pemerintah pusat. Badan Usaha Milik Desa menjadi anak kandung 

dari pemerintah Desa sehingga dengan adanya badan usaha tersebut Desa dengan 

cepat berkembang dan melakukan pemberdayaan ekonomi yang mandiri 

sebagaimana tujuan daripada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Desa Konda Satu merupakan Desa yang belum mendirikan Badan Usaha Milik 

Desa sehingga Desa tersebut masih bergantung pada Anggaran Dana Desa dari 

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. 

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti implementasi 

Pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap eksistensi 

BUMDes perspektif hukum Islam di Desa Konda Satu Kecamatan Konda 

Kabupaten Konawe Selatan. 

B. Fokus masalah 

Berdasarkan latar berlakang, peneliti memfokuskan mengenai 

implementasi Pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

terhadap eksistensi BUMDes perspektif hukum Islam di Desa Konda Satu 

Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. 

C. Rumusan masalah 

 Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tidak terimplementasinya pasal 87 

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap eksistensi 

BUMDes di desa Konda Satu kecamatan Konda? 
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2. Bagaimana peluang dan tantangan implementasi  Pasal 87 Undang-undang 

nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap eksistensi BUMDes di Desa 

Konda Satu? 

3. bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap tidak terimplementasinya 

Pasal 87 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap 

eksistensi BUMDes di Desa Konda Satu? 

D. Tujuan dan maanfaat penelitian 

a) Tujuan penelitian 

 

1. untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak 

terimplementasinya pasal 87 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa terhadap eksistensi BUMDes di desa Konda Satu. 

2. untuk mengetahui peluang dan tantangan implementasi pasal 87 undang-

undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap eksistensi BUMDes di 

Desa Konda Satu Kecamatan Konda. 

3. untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap tidak 

terimplementasinya pasal 87 undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 

Desa terhadap eksistensi BUMDes di Desa Konda Satu Kecamatan Konda. 

b) Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan baru, sehingga dapat 

memberikan pengetahuan dan sumbangan kostruktif dalam 

pengembangan keilmuan dibidang pemerintahan Desa, khususnya pada 

hal yang berhubungan dengan implementasi pasal 87 Undang-undang 
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Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap eksistensi BUMDes 

perspektif hukum Islam di Desa Konda Satu Kecamatan Konda. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini  memberikan gambaran tentang  penyelenggaraan 

pemerintah Desa. Sehingga diharapkan dapat memberikan konstrubusi 

Positif sebagai instrumen menyelenggaraan pemerintahan Desa yang 

berdasarkan Undang-undang atau peraturan yang berlaku. 

E. Definisi oprasional 

 Untuk menghindari kekeliruan penafsiran variabel-variabel dalam 

penelitian ini, maka yang menjadi definisi oprasional adalah sebagai berkut: 

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan,
10

 dalam hal ini pelaksanaan 

undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

2. Eksistensi adalah keberadaan,
11

 dalam hal ini keberadaan BUMDes di Desa 

Konda Satu. 

3. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah badan usaha yang bergerak di 

bidang perekonomian desa untuk mengelolah sumber daya alam yang menjadi 

potensiDesa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan Desa.
12

 

4. perspektif adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun keyakinan tentang suatu 

hal.
13

 

                                                           
 

10
Ferdiansyah dan Winarni, kamus lengkap bahasa indonesia, (Jakarta:Utan Kayu, 2007) 

h. 122 

 
11

Ibid, h. 120 

 
12

www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-Bumdes-yang-haru- anda -ketahui, di 

akses pada tanggal 11 februari 2019 

 
13

Yusuf Qardawi, Fikih zakah muassasat Ar-risalah beirut libanan, Cet II 1408/1998 

terjemahan Didin Hafifudin, h.1 
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 Berdasarkan definisi oprasional diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa 

yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah implementasi pasal 87 Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap eksistensi BUMDes 

perspektif hukum Islam di Desa Konda Satu Kecamatan Konda Kabupaten 

Konawe Selatan. 
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