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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

UU No. 6 tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
1
 

Dalam hal pelaksanaan pengembangan Desa selanjutnya ada yang disebut 

sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa, adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
2
 

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

dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai 

lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain 
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itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada 

kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan 

sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan 

melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.
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Pendirian Badan Usaha Milik Desa memiliki beberapa landasan hukum yang 

menjadi dasar dan acuan dalam segala aktivitasnya. Pendirian Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
4
 

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 

2005
5
 tentang Desa Pasal 78, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) haruslah didasarkan atau disesuaikan dengan kebutuhan 

dan potensi yang ada di desa.
6
 Semakin besar potensi yang dimiliki oleh suatu 

desa maka semakin besar pula peluang Badan Usaha Milik Desa untuk 

mengelolanya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa 

yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat 

perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 

Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu untuk meningkatkan 

perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan 

pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi tulang 

punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Dengan adanya Badan 
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Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menarik masyarakat sehingga secara perlahan 

angka kemiskinan akan menurun. 

 Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri 

masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri.
7
 Agar 

rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan 

lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya 

alam dan kebijakan.
8
 

 Jenis Badan Usaha Milik desa yang dikelola oleh masyarakat Desa Noko, 

Kecamatan Wawonii Timur Laut adalah kerajinan tangan yang berbahan dasar 

tempurung kelapa yang kemudiaan diolah agar memiliki nilai seni dan bernilai 

ekonomis untuk selanjutnya dipasarkan. Sebagai kepala desa di wilayahnya harus 

bersinergi dengan Ketua Badan Usaha Milik Desa setempat agar keharmonisan 

dapat terpancar dan memudahkan kordinasi antara organisasi dalam mewujudkan 

kesejahteraan Desa. Salah satu peran Kepala Desa setempat adalah menyiapkan 

pangsa pasar bagi produk BUMDes di wilayahnya.  

  Dilihat dari program yang telah berjalan selama ini tidak termanajemen 

dengan baik. Berdasarkan pengamatan dilapangan adapun permasalahan yang 

penulis lihat yaitu pada tahap perencanaan, belum terlaksananya program yang 

telah di rencanakan dalam mengembangkan usaha selain kerajinan tangan yang di 

rencanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) saat ini.  
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Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Noko masih 

mengalami beberapa kendala, dianataranya masih kurangnya sumber daya 

manusia memadai dalam pengelolaan BUMDES. 

Berdasarkan masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil 

penelitian dengan judul manajemen pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa di 

Desa Noko Kecamatan Wawonii Timur Laut Kabupaten Konawe Kepulauan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana manajemen BUMDes Mantawe bersinar? 

2. Bagaimana pemberdayaan sumber daya BUMDes Mantawe bersinar? 

3. Bagaimana pemberdayaan BUMDes Mantawe bersinar dalam kajian 

manajemen syariah 

C. Tujuan Penelitiaan 

  Berdasarkan ruusan masalah tersebut diatas maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini : 

1. Untuk mengetahui manajemen BUM-Des Mantawe bersinar 

2. Untuk mengetahui pemberdayaan sunber daya BUMDes mantawe bersinar 

3. Untuk mengetahui permberdayaan BUMDes Mantawe bersinar dalam kajian 

manajemen syariah 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini nanti peulis mengharapkan bisa memberi manfaat bagi 

berbagai pihak, yaitu : 

1. Secara teoritis 
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a. Sebagai media pembanding antara teori yang dikembangkan selama masa 

perkuliahan dengan fakta-fakta lapangan berdasarkan penelitian. 

b. Sebagai bahan referensi yang bisa digunakan dalam penyusunan karya ilmiah 

yang sebidang dengan penelitian ini.   

2. Secara praktis  

a. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang memiliki 

korelasi dengan penelitian ini. 

b. Sebagai media informasi bagi masyarakat, terkhusus bagi perangkat BUMDes 

tentang konsep Manajerial dalam sebuah organisasi berdasarkan referensi yang 

terdapat dalam tulisan ini 

c. Sebagai masukkan untuk pemangku kebijakan di tingkat Desa tentang konsep 

manajerial sebuah organisasi 

d. Sebagai arsip BUMDes  

E. Definisi Oprasional 

1.  Manajemen pemberdayaan adalah aktivitas orang-orang atau masyarakat yang 

melakukan pengelolaan, perencanaan, dan pengorganisasian dalam 

memberikan kekuatan dalam menghadapi berbagai perubahan dan pengaruh 

perubahan sehingga dari konsdisi apapun dapat berjalan lancar dan mencapai 

tujuan. 

2.  Pemberdayaan BUMDES adalah suatu upaya untuk memberikan daya 

terhadap perekonomian tingkat desa melalui Badan Usaha milik Desa yang di 

dasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa. 
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