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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Relevan 

1. Garnies Lellyana Sagita  

 Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul skripsi 

“Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (Studi Kasus 

di BUMDes Tirta Mandiri Klaten) a. hasil Skripsi tersebut adalah:. Pemberdayaan 

BUMDES ini bertujuan untk meningkatakan kesejahteraan ekonomi warga 

melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Pembentukan BUMDES 

dimaksud guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan 

masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/ budaya setempat, 

maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat 

melalui program proyek pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana tersebut 

dalam AD  BUMDES. Usaha yang dimiliki oleh desa ponggok di antaranya 

wisata alam (umbul ponggok), kolam ikan, pengololah air bersi, kios kuliner, dan 

perkreditan. Salah satu wisata alam ponggok didesa ponggok. Pengelolaan unit-

unit usaha di bawah BUMDES merupakan pengelolaan yang lebih tepat di 

bandingkan pengelolaan dibawah keperasi.
11

 

 Persamaan dari penelitian yang akan dislakukaan saat ini adalah : 

1. Sama-sama meneliti tentan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).  

                                                 
S
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 Garnies Lellyana Sagita, SKRIPSI : Peran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes)Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa berdasarkaN UU NO. 6 Tahun 

2014 Tentang Desa(Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten). Universitas Muhammadiyah 

surakarta 2017 
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2. Metode pengumpulan data sama-sama mengunakan metode kualitatif dengan 

mengunakan wawancara. 

Perbedaan dari peneltian yang akan di lakukan saat ini yaitu : pada 

penelitian  Garnies lillyana sagita meneliti tentang Peran Badan Usaha Milik Desa 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sedangkan penelitian yang 

sekarang meneliti entang manajemen pemberdyaan badan usaha milik desa. 

2. Tedi Kusuma
12

  

Dengan judul skripsi Pembentukan Dan Pengelolaan Bumdes (Badan 

Usaha Milikdesa) Karya Mandiri Sejati(Studi Kasus di Desa Sidoasri Kec. 

Candipuro Kab. Lampung Selatan ) hasil skripsi tersebut adalah : sudah berjalan 

sesuai dengan pembentukan BUMDES dan mampu meningkatkan perekonomian 

desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDES di beberapa 

daerah seperti jenis usaha yang di jalankan masih terbatas, keterbatasan sumber 

daya manusia yang mengelolah BUMDES dan partisipasi masyarakat yang rendah 

karna masih rendahnya pengetahuan mereka. 

Persamaan dari penelitian yang akan dilakukaan saat ini adalah : 

a. Sama-sama meneliti tentan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).  

b. Metode pengumpulan data sama-sama mengunakan metode kualitatif dengan 

mengunakan wawancara. 

Perbedaan dari peneltian yang akan dilakukan saat ini yaitu : Jika pada 

penelitian tedi kusuma di lakukan di bumdes di desa sidoarsi kecamatan candipura 

                                                 
12

 Tedi Kusuma, SKRIPSI : Pembentukan Dan Pengelolaan BUMDES (Badan Usaha 

Milikdesa) Karya Mandiri Sejati(Studi Kasus di Desa Sidoasri Kec. Candipuro Kab. Lampung 

Selatan .) Universitas Lampung 2018 
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kabupaten lampung selatan sedangkan pada penelitian yang akan di lakukan di 

desa noko kecamatan wawonii timur laut kabupaten konawe kepulauan 

3. Zul Asvi 
13

  

Mahasiswi Universitas Riau Dengan judul Skripsi Manajemen Badan 

Usaha Milik Desa (Bumdes) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat Kecamatan 

Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu menyimpulkan : konsep teorititis yang 

digunakan oleh peneliti adalah manajmen dan prajudi atmosudirjo di mana 

menggunakan indikator, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan kotrol. 

Penelitian mengunakan deskritf kualitatif,mengunakan tahnik wawancara, 

obeservasi, dan dokumentasi.informan penelitian ini mengunakana snowball 

sampling. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa manajemen badan usaha milik 

desa (BUMDES) kepenuhan barat kecamatan kepenuan kabupaten rokan hulu 

belum berjalan maksimal diliha dari indikator manajmen perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan kotrol belum berjalan dengan baik dan faktor 

yang mempengaruhi menurut peneliti adlah partisipasi masyarakat dan sumber 

daya manusia 

Persamaan dari penelitian yang akan dilakukaan saat ini adalah : 

a. Sama-sama meneliti tentan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).  

b.  Metode pengumpulan data sama-sama mengunakan metode kualitatif dengan 

mengunakan wawancara. 

Perbedaan dari peneltian yang akan di lakukan saat ini yaitu : pada Jika 

peneliti zul asvi hanya fokus meneliti manajemen badan usaha milik desa 

                                                 
13

 Zul Asvi, Skripsi: Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bina Usaha Desa 

Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Universitas Riau 2017  
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sedangkan pada penelitian yang sekarang meneliti manajemen dan pemberdayaan 

badan usaha milik desa. 

B. Kajian Teoritis 

1. Definisi Manajemen  

 Secara etimologi, dalam bahasa Indonesia belum ada keseragaman 

mengenai terjemahan terhadap istilah “management” hingga saat ini 

terjemahannya sudah banyak dengan alasan-alasan tertentu seperti pembinaan, 

pengurus, pengelola ketatalaksanaan, dan manajemen. Dalam Kamus Ekonomi, 

management berarti pengelola, kadang-kadang ketatalaksanaan. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, manajemen berarti penggunaan sumber daya secara 

efektif untuk mencapai sasaran.
14

  

 Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno ménagement, yang 

memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Kata manajemen juga berasal dari 

bahasa latin yaitu manus yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. 

Kata-kata ini digabung menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. 

Managere diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage, 

dengan kata benda management dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan 

manajemen. Akhirnya, management diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 

manajemen.
15 

 Menurut M. Manullang bahwa istilah manajemen terjemahannya dalam 

bahasa Indonesia, hingga saat ini belum ada keseragaman karena berbagai istilah 

                                                 
14

. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2008).  Hal 909-910  
15

 Melayu Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah (Jakarta : Bumi, 

2009). h. 1  
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yang dipergunakan, seperti ketatalaksanaan manajemen, dan manajemen 

pengurus.
16

 

 Secara terminologi, bahwa istilah manajemen hingga sekarang tidak ada 

standar istilah yang disepakati. Istilah manajemen diberi banyak arti yang berbeda 

oleh para ahli sesuai dengan titik berat fokus yang dianalisis.
17

  

 Meski belum adanya kata sepakat dari cendekiawan-cendekiawan yang 

mencetuskan tentang pengertian manajemen secara konkrit dan detail, setidaknya 

uraian-uraian di atas dapat memberi kita pandangan secara umum tentang 

manajemen itu sendiri. Sebab kesepakatan para ahli tidak mungkin terjadi, 

dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain tahun, wilayah dan latar belakang 

masing-masing. Dimana, ahli yang satu memaparkan pandangannya sedikit 

berjarak dengan ahli lainya, begitu juga wilayah keadaan mereka yang tidak 

memunkinkan dalam satu wilayah. Terlebih dari latar belakang mereka yang 

berbeda jelas arahnya akan lebih mempertajam pada profesi yang mereka tekuni 

saat memberikan gagasan terkait manajemen.  

 Namun, peneliti dapat memberikan sedikit pemahaman terkait pengertian 

manajemen secara luas dan berdasarkan uraian di atas. Setidaknya manajemen itu 

adalah sebuah pola dalam  membangun sebuah hubungan di internal organisai 

dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi menalui instrumen perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. 

                                                 
16

  M. Manulang, Dasar-Dasar Manajemen (Jakarta: Balai Aksara 1963). hal 17 
17

 Moekiyat Kamus Management (Bandung: Alumni 1980).  h.320 
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2. Fungsi Manajemen 

 Manajemen dapat berarti pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi-

fungsitertentu, tetapi dalam hal ini belum ada persamaan pendapat dari para ahli 

manajemen tentang apa fungsi-fungsi itu. Salah satu klasifikasi paling awal dari 

fungsi-fungsi manajerial dibuat oleh henri fayol, yang menyatakan bahwa 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pemberian perintah dan 

pengawasan adalah fungsi- fungsi utama.
18

  

 abad ke XX seorang industriawan Prancis bernama Hendry Fayol 

menggusulkan bahwa semua manajer melakukan lima fungsi manajemen yaitu: 

merancang, mengorganisasi, memerintaah,, mengordinasi dan mengendalikan.   

 perencanaan merupakan suatau kegiatan membuat tujuan organisasi dan 

diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Penrencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu 

memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya. Biasanya tindakan manajer 

itu berdasarkan metode, rencana atau logika tertentu, bukan firasat. 

  pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya 

manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah 

ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Pengorganisasian bearti bahwa 

manajer mengordinasikansumber daya manusia serta sumber daya bahan yang 

dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar. Keefektifan 

sebuah organisasi tergantung pada kemampuannya untuk mengarahkan sumber 

daya guna mencapai tujuannya. Jelasnya semakin terpadu dan terkordinasi tugas-

                                                 
18

 T.Hani Handoko, Manajemen Edisi ke dua. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta 

2012). h.21 
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tugas sebuah organisasi, akan semakin mengefektifkan organisasi itu. Menggapai 

kordinasi ini adalah bagian dari pekerjaan manajer. 

  kepemimpinan berfungsi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

kerja secara maksimal serta menciptkan lingkungan kerja yang harmonis, dan 

dinamis. Kepemimpinan memberikan bagaimana manajer mengarahkan dan 

memengaruhi para bawahan, bagaimana cara agar orang lain melakukan tugas-

tugas yang esensial. Dengan menciptakan suasana yang tepat, manajer membantu 

para bawahannya untuk bekerja (actualing) yaitu melakukan penggerakan dan 

memberikan motiivasi pada bawahan untuk melakukan tugas-tugasnya. 

  pengendalian merupakan suatu aktivitas kinerja berdasarkan  standar yang 

telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. 

Pengendalin berarti bahwa manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi 

bergerak ke arah tujuannya. Apabila ada bagian tertentu dari organisasi itu berada 

pada jalan yang salah atau terjadi penyimpangan, maka manajer berusaha 

menemukan penyebabnya kemdin memperbaiki atau meluruskan ke jalan yang 

benar.
19

 

 Menurut Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah dalam bukunya 

Pengantar Manajemen, mengemukakan fungsi-fungsi manajemen sebagai 

serangkaian kegiatan yang dijadikan dalam manajemen berdasarkan fungsinya 

masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam 

pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana yang diterangkan oleh 

Nickels, McHugh and McHugh (1997) terdiri dari empat fungsi yakni: 

                                                 
19

 Usman Effendi, Asas-Asas Manajemen (Jakarta: PT. RajaGrapindo Persada, 2014, Cet 

Ke-I). h.18-20  
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 Perencanaan yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk 

mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentua strategi 

dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Diantara 

kencenderungan dunia bisnis yang ramah lingkungan, bagaimana merancang 

organisasi bisnis yang mampu bersaing dalam persaingan global dan lain 

sebagainya. 

 Pengorganisasian yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan 

taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur 

organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang 

kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bekerja 

secara efektif dan efisien guna pencapaaian tujuan organisasi. 

 Pengimplementasian Directing yaitu proses implementasi agar bisa 

dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar 

semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh 

kesadaran dan produktivitas yang tinggi 

 Pengendalian dan Pengawasan atau Controling, yaitu proses yang 

dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, 

diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa sejalan sesuai dengan target yang 

diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis 

yang dihadapi.
20

 

                                                 
20

 Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah  Pengantar Manajemen, (Jakarta: 

Kencana, 2005, Cet Ke-I). h.8  
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3. Pemberdayaan BUMDes 

a. Definisi Pemberdayaan 

 Pemberdayaan merupakan konsep untuk memberikan tanggung jawab 

yang lebih besar kepada orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan yang baik 

dan pemberdayaan akan dikatakan berhasil jika dilakukan oleh kelompok yang 

dilakukan secara terstruktur dengan membangun budaya kerja yang baik. Terkait 

konsep pemberdayaan dengan pengertian pembangunan yang bertumpu kepada 

masyarakat.
21

 Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata 

hasil (output) dari proses tersebut. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan 

pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan 

oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam 

proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut.
22

 

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, 

sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan 

sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan 

yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
23

 

  Ada dua versi model pemberdayaan masyarakat yaitu:  

                                                 
21

 Faisal dkk, Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat pedagang kecil di kelurahan 

Waydadikec. Sukarame Bandar Lampung, Laporan hasil pengabdian IAIN Raden Intan 

Lampung,2015   
22

 Oos M.Anwas, Pemberdayan Masyarakat di Era Global, (Bandung: 

Alfabeta,2014),h..51   
23

 Peraturan Mentri Desa No 22 Tahun 2016 Tentang penetapan  prioritas penggunaan 

dana desa tahun 2017  
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a. Model pemberdayaan versi Paul Freire yang menekankan pemberdayaan 

dengan pendekatan politik  

b. Model pemberdayaan versi Schumaker yang menekankan pemberdayaan 

dengan pendekatan ekonomi Sementara itu kesamaan dari kedua versi 

tersebut adalah sama-sama menekankan akan adanya agen pemberdayaan 

yang mau bekerjasama dengan kelompok penduduk setempat untuk 

membangun kemandirian. 

 konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor 

ekonomi (peningkatan pendapatan, investasi, dan sebagainya), juga pada faktor 

nonekonomi. Rasulullah SAW telah memberikan suatu cara dalam menangani 

persoalan kemiskinan. Konsepsi pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah 

SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititikberatkan pada 

“menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada“penghapusankemiskinan” 

semata seperti halnya dengan memberikan bantuan- bantuan yang sifatnya 

sementara (temporer). Demikian pula, di dalam mengatasi problematika tersebut, 

Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga 

memberi tuntunan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya 

sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW 

memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan 

etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji. Perbedaan taraf hidup 

manusia adalah sebuah rahmat sekaligus “pengingat”bagi kelompok manusia yang 

lebih “berdaya” untuk saling membantu dengan kelompok yang kurang mampu. 
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Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap 

simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal.
24

  

b. Strategi Pemberdayaan  

 Dalam bagian sebelumnya telah diuraikan bahwa pemberdayaan 

ditunjukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga ia 

dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan 

pemberdayaan tidak sekedar menekan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya 

melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan 

potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat.  Dalam melaksanakan pemberdayaan 

perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto (2005), penerapan 

pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, 

penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan 

seperti berikut: 

1) Pemungkinan: menciptakan suasana atau ilkim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembnag secara optimal. Pemberdayaan harus membebaskan 

masyarakat dari sekarat-karat kultural dan struktur yang menghambat.  

2) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan 

segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang 

kemandirian mereka.  

                                                 

 
24

 http://anshorfazafauzan.blogspot.co.id/2009/06/pemberdayaan-dalam-perspektif-

islam.htm19 Maret 2019 15.49 WITA   

http://anshorfazafauzan.blogspot.co.id/2009/06/pemberdayaan-dalam-perspektif-islam.htm19
http://anshorfazafauzan.blogspot.co.id/2009/06/pemberdayaan-dalam-perspektif-islam.htm19
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3) Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah 

agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan  

4) yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan 

mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. 

Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis 

diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
25

  

5) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat 

mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. 

Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke 

dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.  

6) Pemeliharaan: memelihara  kondisi yang kondusif agar dapat tetap terjadi 

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam 

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan 

keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan 

berusaha.  

 Pemberdayan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya 

yaitu pelatihan,penyuluhan. Hal ini bertujuan tidak hanya  untuk menambah 

pengetahuan tetapi juga untuk  meningkatkan kemampuan, keterampilan serta 

produktivitas kerja. Penyuluhan dan pemberdayaan merupakan konsep yang 

memiliki tujuan sama yaitu membuat klien atau sasaran menadi berdaya.
26

 

Strategi dalam pemberdayaan masyarakat dapat di lihat dari aktivitas-aktivitas 

                                                 
25

 Ibid., hal 87 
26

 Ibid., hal 52 
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sebagai berikut : pembentukan kelempok, pendampingan, perencanaan kegiatan. 

27
 

4. Manajemen Dalam Perspektif Islam 

 Pada landasan normatif amat jelas bahwa manusia dilahirkan memiliki 

peran dan fungsi sebagai penyelanggara amanah dari Allah untuk mengelola 

sumber daya dalam rangka memakmurkan kehidupan di muka bumi ini. Baik 

fungsi sebagai individu maupun sebagai kelompok. Oleh karena itu dalam konteks 

kerjasama dalam hal kebaikan (tidak kerja sama dalam kebutuhan) untuk 

memakmurkan bersama ini sangat diharapkan oleh seluruh manusia sendiri.
28

  

 Manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam diarahkan pada 

dua perbuatan manusia di dunia, yaitu perbuatan yang dinamakan muamalah dan 

perbuatan yang termasuk dalam kategori ibadah. Suatu perbuatan ibadah pada 

dasarnya tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil atau ketentuan yang terdapat 

dalam Al-Qur‟an dan Hadist yang menyatakan bahwa perbuatan itu harus atau 

boleh dilakukan. Sedang dalam muamalah pada dasarnya semua perbuatan boleh 

dilakukan kecuali ada ketentuan dalam Al-Qur‟an dan Hadist yang 

melarangnya.
29

  

 Kaitannya dengan konsep manajemen Islam, menurut Sofyan Syafri 

Harahap, manajemen Syari‟ah adalah sebagai suatu ilmu manajemen yang berisi 

struktur teori menyeluruh yang konsisten dan dapat dipertahankan dari segi 

                                                 
27

 Satrya Wulan darmayanti “ studi deskripsi tentang strategi pemberdayaan masyarakat 

oleh dinas pertanian kota surabaya dalam peningkatan pendapatan masyarakat sasaran penerima 

program urban farming budidaya lele di kelurahan pakis,”studi pemberdayaan 3, no. 1 (2015): h, 3. 

 
28

 Muslich, Etika Bisnis Islam Landsan Normatif, Dan Substansi Implementatif 

(Yogyakarta: EKONISIA  2004). h.118 
29

 Zaenal Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Alffabet 2003).h. 91  
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empirisnya yang didasari pada jiwa dan prinsip-prinsip Islam.
30

 Sedangkan 

menurut Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, menyatakan bahwa manajemen 

syari‟ah membahas perilaku yang diupayakan menjadi amal shaleh yang bernilai 

abadi. Manajemen syari‟ah membahas struktur yang merupakan sunatullah dan 

struktur yang berbeda-beda itu merupakan ujian Allah SWT Manajemen Syari‟ah 

membahas sistem, dimana sistem yang dibuat harus menyebabkan perilaku 

pelakunya berjalan dengan baik.
31

  

Sedangkan menurut Abdullah
32

 “manajemen dalam pandangan agama 

Islam segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, teratur, dan tuntas, 

tidak boleh dilakukan secara asal-asalan”. Apa yang diatur dalam Islam ini telah 

menjadi indikator pekerjaan manajemen yang meliputi rapi, benar, tertib,teratur 

dan sistematis. Apa yang diatur dalam agama Islam itu adalah berdasarkan syariat 

Islam (aturan yang ditetapkan berdasarkan al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad 

SAW).   

 Menurut Ketua Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia, Prof. K.H. ali 

Yapie dalam Islam manajemen dipandang sebagai perwujudan ama soleh yang 

harus bertitik tolak dari nia baik. Niat baik tersebut akan memunculkan motivasi 

aktivitas untuk mencapai hasil yang bagus demi kesejahteraan bersama. 

 Menurut Terry, istilah pengorganisasian merupakan sebuah entitas yang 

menunjukan sebagai sebagian yang terintegrasi sedemikian rupa, sehingga 

                                                 
30

 Sofyan Harahap, Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam. 

(Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992). h.126 
31

Didin  Hafidhudin dan  Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktek, (Jakarta: 

Gema Insani Press. 2003). h. 5  
32

 Ma’ruf Abdullah (Ed),  Manajemen Berbasis Syariah. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo 

2013). h.53 
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hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap 

keseluruhan. Lebih jauh, istilah ini diartikan sebagai tindakan mengusahakn 

hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antar individu, hingga mereka 

bekerjasama secara efisien, sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam 

melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna 

mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengorganisasian pada hakikatnya 

mengandung pengertian sebagai proses menetapkan strukur peran, melalui 

aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan bagian-bagiannya. 

Pengelompokkan aktivitas, penugasan kelompok-kelompok aktivitas kepada 

manajer-manajer penelegasian wewenang untuk melaksanakannya, 

pengorganisasian hubungan-hubungan wewenang dan informasi baik horizontal 

maupun vertikal dalam struktur organisasi. Dengan adanya pengorganisasian 

memungkinkan, untuk mengatur kemapuan sumber daya insani guna mencapai 

tujuan yang telah ditentukan dengan segala potensi secara efektif dan efisien. 

Pemimpin yang berada dalam manajemen puncak memiliki hak untuk mengatur 

kegiatan (aktivitas) manajemen yang berbeda, dan berhak mengeluarkan 

kebijakan. Dalam pengorganisasian, terdapat struktur kepemimpinan yang 

memungkinkan terdapat pemimpin untuk beberapa level, serta adanya hubungan 

atasan-bawahan. Secara struktural, bawahan hanya menerima perintah dari atasan 

dan hanya bertanggungjawab kepadanya. Kesatuan perintah yang bermula sebagai 
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penjabaran visi organisasi akan membawa seluruh SDM mengorganisasi kepada 

arah guna mewujudkan tujuan organisasi.
33

  

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen dalam Islam 

dikategorikan sebagai Muamalah seperti kegiatan yang biasa kita lakukan dalam 

pandagan normatif tidak ada laranganya untuk dikerjakan, tetapi tidak berdosa 

jika dilakuka. Meski terlihat kurang modern, kata manajemen dalam Islam, 

sesungguhnya istilah ini sudah jelas-jelas berumur, karena penerapan manajemen 

itu sendiri sejak dunia ini di isi oleh manusia yang diberi amanah untuk 

memimpin Bumi ini. Namun, karena arus global yang besar sehingga istilah ini 

terlahir kembali di Dunia Eropa setelah mengalami perkembangan dan kemajuan 

teknologi dan Negaranya, sehingga teori-teori manajemen mayoritas lebih 

condong pada istilah Barat atau Eropa. 

Karena pedoman hidup atau tuntunan kehidupan dunia kita sebagai ummat 

Muslim adalah al-Quran dan al-Hadis, sehingga apa yang diperintahkan itu yang 

mesti kita tempu. Dalam segala aspek termasuk dalam tingkah laku kita kepada 

sang Khaliq maupun sesama umat manusia itu sendiri, secara terang benderang 

diatur dalam al-Qur’an dan asl-Hadis. 

Islam memberikan perhatian dan pandangan yang sangat mendalam 

terhadap pengembangan sumber daya manusia. Bukanhanya karena manusia 

merupakan khalifah dimuka bumi, namunjuga termasuk kepada nilai-nilai sikap 

dan perilaku manusia itu sendiri. Allah berfirman,Q.S al-Baqarah,(2):30 :   

                                                 
33

 Ahmad Ibrahi, Manajemen Syariah, (Jakarta : Rajagrafindo, 2006, Cet. Ke-I), h 91-92  
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اْْلَْرِض َخِهيفَةً ۖ قَانُىا أَتَْجعَُم فِيَها َمْه يُْفِسُد فِيَها َويَْسِفُل َوإِْذ قَاَل َربَُّل ِنْهَمََلئَِكِة إِوِّي َجاِعٌم فِي 

ُس نََل ۖ قَاَل إِوِّي أَْعهَُم َما ََل تَْعهَُمىنَ  َماَء َووَْحُه وَُسبُِّح بَِحْمِدَك َووُقَّدِ  انّدِ

Terjemahnya: 

ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat Sesungguhnya 

aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang 

yangakan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal 

KamSenantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui." ( Q.S. Al-Baqarah:30)
34

 

 

 Lebih lanjut lagi, ayat tersebut dipertegas dengan ayat lainnya dalam Q.S. 

Al-An’am ayat 165 sebagai berikut :  

َجعَلَُكْم َخََلئَِف اْْلَْرِض َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض دََرَجاٍت ِليَْبلَُوُكْم فِي َما آتَاُكْم ۗ إِنَّ َوُهَو الَِّذي 

 َربََّك َسِزيُع اْلِعقَاِب َوإِنَّهُ لَغَفُوٌر َرِحيمٌ 

 

Terjemahnya:   

“dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia 

meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, 

untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.Sesungguhnya 

Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-an’am : 165)
35

 

 

 Sudah seharusnya manajemen syari‟ah didasarkan pada hal-hal yang 

bersifat syar‟i. Adiwarman A. Karim menyatakan bahwa manajemen syari‟ah 

harus mencakup empat hal, yaitu :  

                                                 
34

 Departemen Agama R.I Al-Qura’an da Terjemahnya (Syamil Cipta Media  2004). hal 6 
35

 Ibid., hal 202 
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a. Manajemen Islami harus didasari nilai-nilai dan akhlak Islami, diantaranya 

tauhid, adil, siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh. Nilai-nilai ini 

merupakan sifat yang harus diterapkan umat Islam.  

b. Kompensasi (balas jasa) ekonomis dan penekanan terpenuhinya kebutuhan 

dasar pekerja.  

c. Faktor kemanusiaan dan spiritual, dimana pekerja harus diperlakukan 

dengan hormat dan diikut sertakan dalam pengambilan keputusan.  

d. Sistem dan struktur organisasi (Ukhuwah Islamiyah), dimana pimpinan 

harus dekat dengan bawahan. Kedekatan pimpinan dan bawahan dalam 

ukhuwah Islamiyah, tidak berarti akan menghilangkan otoritas formal dan 

ketaatan bawahan pada atasan selama kedekatan itu tidak mengandung dosa. 

Empat hal tersebut juga berlaku pada manajemendalam bidang sumber daya 

manusia yang merupakan bagian dari bidang manajemen.
36

  

 Nilai-nilai dan akhlak Islami yang menjadi dasar manajemen Islam, di 

antaranya: tauhid, adil, siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh. Nilai-nilaiini 

merupakan sifat-sifat yang harus diimplementasikan umat Islam. Nilai-nilai 

tersebut oleh Adiwarman Karim dikategorikan juga sebagai ”nilai-nilai universal 

teori ekonomi”.
37

 

1) Tauhid  

 Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia 

menyaksikan bahwa "tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah" dan 

                                                 
36

 Adiwarman. Karim, Sejarah Pemikiran Islam. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008). 

Hal 171 
37

 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: III T Indonesia, 2002). Hal. 18  
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"tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya. selain dari pada Allah"''' karena Allah 

adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya termasuk 

pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah adalah 

pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk "memiliki" untuk 

sementarawaktu. sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada 

tidak diciptakan dengan sia-sia. tetapi memiliki tujuan''. Tujuan diciptakannya 

manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia 

dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (mu'amalah) 

dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia 

akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, termasuk aktiviitas 

ekonomi dan bisnis.
38

 

2). 'Adl 

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. 

Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. 

Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi 

dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk 

kesejahteraan manusia supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil 

dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. 

Islam mendefinisikan adil sebagai ''tidak menzalimi dan tidak dizalimi". Implikasi 

ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar 

keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa 

keadilan. manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu 

akan menzalimi golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas 

                                                 
38
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manusia''. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada 

usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya''. 

3). Siddiq 

Sifat siddiq (benar, jujur) harus menjadi visi hidup setiap muslim. karena 

hidup kita berasal dan Yang Maha Benar, makakehidupan di dunia pun harus dijalani 

dengan benar supaya kita dapat kembali pada pencipta kita, Yang Maha Benar. 

Dengan demikian tujuan hidup muslim sudah terumus dengan baik. Dari 

konsepSiddiq ini muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis, yakni 

efektifitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) danefisiensi (melakukan kegiatan 

dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan 

kemubaziran, karena kalau mubazir berarti tidak benar).  

4). Amanah 

Amanah (tanggungjawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi hidup 

setiap muslim. Karena seorang muslim hanya dapat menjumpai Sang Maha Benar 

dalam keadaan ridha dan diridhai, yaitu manakala ia menepati amanat yang telah 

dipikulkan kepadanya.Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap 

penuh tanggungjawab pada setiap individu muslim. Kumpulan individu dengan 

kredibilitas dan tanggungjawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, 

karena dilandasi oleh saling percaya antaranggotanya. Sifat amanah memainkan 

peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan 

tanggungjawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akar hancur.39 

5). Fathanah 
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Sifat fathanah (kecerdikan, kebijaksanaan. intelektualita) dapat dipandang 

sebagai strategi hidup setiap muslim. Karena untuk mencapai Sang Maha Benar, 

seorang muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. 

Potensi paling berharga dan termahal yang hanya yang diberikan pada manusia 

adalah akal (intelektualita). Karena itu Allah dalam Alqur’an selalu menyindir orang-

orang yang menolak seruan untuk kembali (taubat) kepada-Nya dengan kalimat 

"Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu?" Dan 

orang yang paling bertakwa justru adalah orang yang paling mengoptimalkan potensi 

pikirnya. Bahkan peringatan yang paling keras adalah ''dan Allah menimpakan 

kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Implikasi 

ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan 

dengan ilmu. kecerdikan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk men 

capai tujuan. Jujur, benar, kredibel dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam 

berekonomi dan berbisnis. Para pelaku harus pintar dan cerdik supaya usahanya 

efektif dan efisien, danagar tidak menjadi korban penipuan. 

6). Tabligh 

Sifat tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) merupakan taktik hidup 

muslim karena setiap muslim mengemban tanggung jawab da'wah yakni menyeru, 

mengajak, memberitahu. Sifat ini bila sudah mendarah daging pada setiap muslim, 

apalagi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan bisnis akan menjadikan setiap 

pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai. Karena 

sifat tablighmenurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal maupun massal), 

pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini massa, open management, 

iklim keterbukaan dan lain-lain. Dengan demikian kegiatan ekonomi dan bisnis 
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manusiaharus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh nabi dan rasul. 

Nabi misalnya mengajarkan bahwa ''Yang terbaik di antaramu adalah yang paling 

bermanfaat bagi manusia". Dengan kata lain, bila ingin "menyenangkan Allah" 

makakita harus menyenangkan hati manusia. Prinsip ini akan melahirkan sikap 

profesional, prestatif, penuh perhatian terhadap pemecahan masalah-masalah manusia 

dan terus menerus mengejar hal yang terbaik sampai menuju kesempurnaan. Hal yang 

demikian dianggap sebagai cerminan dari penghambaan (ibadah) manusia terhadap 

penciptanya. Bila ekonom muslim akan menyusun teori dan proposisinya, maka hal 

yang harus menjadi pegangan adalah bahwa segala yang datang dari Allah dan Rasul-

Nya pasti benar. Bila ada hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh manusia dengan 

akalnya. maka menjadi tugas manusia untuk terus berusaha menemukan kebenaran 

tersebut dengan cara apapun.40 

c. BUMDes 

  Buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan 

Nasional.
41

 BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar 

kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas 

prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan 

partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan 

model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata 

aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan 

                                                 
40

 Ibid., h. 20  
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 Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha 

Milik Desa. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). Fakultas Ekonomi. 

Universitas Brawijaya h. 4 
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kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat 

seluruh anggota (one for all). 

 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan 

Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa 

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, 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 lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat desa. Anom Surya Putra
42

 (2015:9) menyatakan 

beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya yaitu: 

1) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan 

institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa). 

2) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia 

dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat 

kolektif. 

3) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan

 kualitas hidup manusia Indonesia di Desa. 

4) BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan 

menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif 

Desa.  Dinyatakan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
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 Putra, Surya Anom. Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. 
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Jakarta : 2015. Hal 9 
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Tahun 2010 pasal 5 ayat 1 Tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa 

BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa 

yang dimaksud dengan ”kebutuhan dan potensi desa” adalah: 

a).  Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok. 

b). Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama  

kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar. 

c). Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat 

yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. 

 Dalam buku panduan BUMDes Departemen Pendidikan Nasional. 

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang 

dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan 

ekonomi desa seperti antara lain: 

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha 

sejenis lainnya. 

2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa. 

3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan,peternakan, 

perikanan, dan agrobisnis. 

4. Industri dan kerajinan rakyat.
43

 

Buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional. 

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga 

ekonomi komersial pada umumnya yaitu: 

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama. 
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2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui 

penyertaan modal (saham atau andil). 

3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya 

lokal (local wisdom). 

4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi 

pasar. 

5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa 

(villagepolicy). 

6. Difasilitasi oleh Pemerintah, PemProv, PemKab, dan PemDes 

7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (PemDes, BPD, 

anggota).
44

 

d. Pembentukan BUMDes 

 Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan 

pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya 

setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh 

masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah 

Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar 

untuk memaksimalisasi potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber 

daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes 

adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang 
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usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran 

pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk 

melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan 

lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang 

perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan 

masyarakat. Kartasamita dalam Buku Wahyudin Kesaa menyatakan bahwa secara 

konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep 

pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal dewasa ini, misalnya 

sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat 

dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu 

dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap 

kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan 

masyarakat Konsep pemberdayaan BUMDes yang dikemukakan disini berpijak 

pada pemberdayaan BUMDes merupakan proses pemberdayaan potensi-potensi 

pembangunan yang ada di desa yang bersum ber dari, oleh, dan untuk masyarakat 

atau dengan kata lain dilaksanakan secara partisipatif.  

 Perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat merupakan 

pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, 

melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai 

dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan 

nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari. Kemandirian 

lembaga masyarakat ini dibutuhkan sebagai wadah perjuangan kaum miskin, yang 

mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka 
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dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin dan 

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (“good governance”), baik ditinjau 

dari aspek ekonomi, lingkungan – termasuk perumahan dan permukiman, maupun 

sosial.
45

  

 Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai 

dengan 3 tahun. Tujuanya agar pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas 

apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang 

ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat 

bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes. Point lain yang juga dibahas adalah 

melakukan proses rekruitmen dan sistem penggajian dan pengupahan. Untuk  

menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan 

secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. 

Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu 

menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.
46

 

 Selain tahap-tahap pembentukan, ada beberapa syarat yang harus di penuhi 

dalam pembentukan BUMDes yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal (5), syarat-

syarat pembentukan BUMDes diantaranya yaitu: 

1. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah   

warga desa. 
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2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat. 

3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan 

pokok. 

4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, 

terutama kekayaan desa. 

5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha 

sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa. 

6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga 

masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. 

7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
47

 

e. Prinsip Dalam Pengelolaan BUMDes 

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan 

Nasional, Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau 

diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh 

pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. 

Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu: 

1. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu  

kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya  

2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia 

secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat 

mendorong kemajuan usaha BUMDes. 
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3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus 

diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. 

4. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat 

umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah 

dan terbuka. 

5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara 

teknis maupun administratif. 

6. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh 

masyarakat dalam wadah BUMDes.
48

 

 Prinsip dasar pengelolaan BUMDes diharapkan dapat membawah 

pengaruh positif dalam kinerja dan produktivitas anggotanya. Selain itu dengan 

mengamalkan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat membuat BUMDes tidak 

hanya mampu menghidupi masyarakat Desa dimana lembaga ini berada, namun 

lebih luas lagi juga bisa menularkan manfaatnya ke wilaya lain. 
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