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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam adalah agama universal dan menyeluruh yang mengatur seluruh

kehidupan ummat manusia yang meliputi berbagai macam aspek kehidupan

diantaranya  aspek akidah, aspek syari’ah, aspek akhlak, aspek ibadah dan aspek

mu’amalah. Menurut Suhrawardi K. Lubis (2004) “Islam merupakan agama yang

mengatur bukan hanya urusan manusia dengan Tuhannya semata, melainkan juga

urusan  manusia dengan  sesamanya. al-Quran dan  Sunnah Rasulullah SAW

sebagai panutan memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya,

meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu,

kini dan yang akan datang. Salah satu bukti bahwa al-Quran dan Sunnah tersebut

mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi

teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan. Misalnya, daya

jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat” (h.1).

Sementara itu Abdullah Zaky Al-Kaaf (2002) berpendapat “sejak manusia

mengenal hidup bergaul, timbullah suatu masalah  yang harus dipecahkan bersama-

sama, yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-

masing. Karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya

sendiri. Makin luas pergaulan mereka bertambah  kuatlah  ketergantungan  antara

satu  sama  lain  untuk  memenuhi kebutuhan itu” (h.11). Dalam pembahasan terkait,

Afzalur Rahman (1995) berpendapat bahwa masalah ekonomi senantiasa menarik
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perhatian berbagai macam lapisan masyarakat  dan  individu.  Berbagai  penelitian

telah  dibuat  untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Walaupun begitu

usaha untuk mencari penyelesaian  yang  tepat  dan  akurat  dalam  mengatasi

masalah  ini secara   keseluruhan   banyak   menemui   kegagalan   dan   sangat

sedikit keberhasilan yang diperoleh” (h.1). Melihat kondisi tersebut tidak dapat

dibiarkan berlangsung tanpa upaya perbaikan. Dalam hal ini pendapat Afzalur

Rahman (1995) sejalan dengan argumen Husain Insawan (2020) bahwa

penyelesaian masalah tersebut dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat dan dapat

dilakukan oleh pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat yaitu salah

satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa. Hal semacam inilah yang

diharapkan oleh masyarakat yaitu membentuk Badan Usaha Milik Desa. Kehadiran

Negara atau Pemerintah dalam mengatasi problem ekonomi masyarakat agar mereka

dapat hidup layak dan sejahtera. Negara atau Pemerintah yang dimaksudkan disini

adalah Pemerintah Pusat hingga sampai ke Pemerintah Daerah.

Husain Insawan menjelaskan dalam penelitiannya bahwa Adapun tahap

(fase) yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian

masyarakat adalah sebagai berikut: Menumbuhkan semangat berwirausaha bagi

masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembentukan kelompok usaha bersama,

Memberdayakan potensi masyarakat masyarakat berpenghasilan rendah dalam

meningkatkan pendapatan keluarga melalui peningkatan usaha ekonomi produktif.,

Memberi pemahaman mengenai kewirausahaan sebagai modal awal dalam

mengembangkan usaha melalui pelatihan motivasi berusaha dan kewirausahaan.

Dan Mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam bentuk Kelompok Usaha
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Bersama yang didasarkan pada potensi kelompok seperti kuliner, dan

kerajinan.(Insawan & Sakirang, 2020)

Peraturan Menteri Desa, PDTT RI, Nomor 4 Tahun 2015 Tentang

“Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik

Desa”., Pasal 2 menjelaskan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa

dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi

dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa.

Dan pasal 3 menjelaskan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk

meningkatkan perekonomian desa; mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat

untuk kesejahteraan desa; meningkatkan  usaha  masyarakat  dalam pengelolaan

potensi  ekonomi desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa

dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan  peluang  dan  jaringan  pasar  yang

mendukung  kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja;

meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  perbaikan  pelayanan umum,

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan

masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Menurut Undang – undang No.6 Tahun 2014 bahwa Badan Usaha Milik

Desa dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat. Yang

dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah pertama kebutuhan masyarakat

terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok. kedua, tersedianya sumber daya desa

yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian

masyarakat. Ketiga, tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola

badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat. Keempat, adanya
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unit–unit yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat. Badan Usaha Milik Desa

didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisir di antaranya

dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi

kelompok miskin di Desa Lambusa, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha,

dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Disisi lain penulis juga melihat

potensi yang dimiliki masyarakat desa lambusa. baik dari sumber daya alam maupun

sumber daya manusia yang mana jumlah penduduk Desa Lambusa, Kecamatan

Konda, Kabupaten Konawe Selatan adalah 2.491 jiwa.

Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya

manusia yang terdapat serta tersimpan di Desa Lambusa. Dimana semua sumber

daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa.

Orang-orang bekerja memenuhi kehidupan mereka. Di Desa Lambusa ini, potensi

besar untuk menghidupi keluarga ada di sektor pertanian dan peternakan. Meski

keduanya memiliki potensi besar, tapi pertanianlah yang terbesar. Bukan hanya itu

saja potensi-potensi secara umum yang dimiliki oleh masyarakat desa lambusa juga

terdapat pada berbagai bidang, diantaranya potensi yang pertama bidang

penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mana potensi dalam bidang ini yaitu

partisipasi dan semangat kegotong-royongan masyarakat masih tetap dipupuk dan

dipertahankan, tersedianya lokasi untuk kegiatan pemerintahan desa, adanya

dukungan sumber daya manusia untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan

dan pembangunan, koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kabupaten & provinsi

cukup baik, adanya kelembagaan pemerintah desa, BPD, LPM, PKK, Karang

Taruna, Majlis Ta’lim & kelembagaan adat, dan hubungan yang harmonis antara
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pemerintah desa, aparat & masyarakat.

Potensi yang kedua bidang pelaksanaan pembangunan desa, yang mana

potensi dalam bidang ini yaitu lahan pertanian & perkebunan yang masih produktif,

hamparan sawah yang luas dengan tingkat produktifitas yang cukup baik, adanya

kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam mengelolah usaha pertanian,

perkebunan dan perikanan, peluang terbukanya Usaha Ekonomi Produktif sangat

besar,  sehingga berpotensi untuk pembentukan & pengembangan BUMDes,

tersedianya tenaga kerja usia produktif untuk mengawal pembangunan desa, peluang

pasar pengembangan usaha pertanian cukup menjanjikan, tersedianya sarana

prasarana air bersih, adanya kelompok usaha ekonomi produktif yang sudah

berkembang di Desa Lambusa, tersedianya sarana prasarana pendukung pendidikan

dan kesehatan, keinginan masyarakat untuk berusaha cukup tinggi, dan akses

dengan ibu kota provinsi sangat mudah dan terjangkau sebagai target pemasaran

produk usaha masyarakat.

Potensi yang ketiga pembinaan kemasyarakatan desa, yang mana potensi

dalam bidang ini yaitu adanya pengurus adat, aturan adat dan tingginya kepedulian

masyarakat terhadap penerapan aturan adat dan norma yang berlaku di Desa

Lambusa, terbentuknya kader kesehatan desa & dukun bayi terlatih, adanya

pengurus Karang Taruna & Organisasi kemasyarakatan lainnya, adanya kemauan

para kaum muda untuk mengembangkan  minat dan bakat, terciptanya kehidupan

yang harmonis, rukun, tentram dan saling menghargai dikalangan masyarakat,

tersedianya lokasi untuk pengembangan sarana olahraga, adanya guru ngaji dan

murid untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Serta potensi yang keempat bidang
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pemberdayaan masyarakat desa, yang mana potensi dalam bidang ini yaitu

keinginan yang tinggi masyarakat untuk mengembangkan kapasitasnya dalam

pengelolaan usaha ekonomi produktif, dan terbentuknya kelompok usaha ekonomi

produktif.

Meskipun masyarakat memiliki potensi akan tetapi masyarakat tidak mampu

untuk merealisasikan potensi mereka karena tidak adanya kesempatan masyarakat

untuk mewujudkan potensinya, hal ini dikarenakan ketidakmampuan finansial

masyarakat untuk merealisasikannya. Oleh karena itu dengan melihat potensi desa

maka aparat Desa Lambusa membuka unit usaha yakni penggemukan sapi,

alasannya karena setiap desa memiliki potensi berupa kandang sapi yang siap

digunakan dan memiliki banyak tenaga kerja yang siap menjalankan usaha tersebut.

Dalam proses penggemukan sapi ini membutuhkan waktu sekitar enam sampai

sembilan bulan, selanjutnya dijual. Metode pemeliharaannya saat ini masih secara

sederhana yaitu dengan hasil penjualan akan dibelikan sapi kembali yang kemudian

akan diberikan kepada warga desa yang siap memelihara yang memiliki potensi dan

kemampuan dalam hal pengelolaan penggemukan sapi. Keberadaan Badan Usaha

Milik Desa Maju Sejahtera ini masyarakat sangat antusias dan sangat terbantu sekali

hal ini terlihat dengan banyaknya masyarakat yang ikut andil dalam pemeliharaan

sapi, pada tahun 2016 terdapat 11 penggaduh, tahun 2017 terdapat 37 penggaduh

dan tahun 2018 terdapat 36 penggaduh.

Berikut penulis memaparkan data penjualan yang dilakukan oleh warga Desa

Lambusa yang mendapatkan bantuan BUMDes selama dua periode yaitu tahun 2017

dan 2018 yang mana total penjualan yang masuk ke Kas BUMDes Maju Sejahtera
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pada Bulan Desember 2017 berjumlah Rp54.475.000,-. Sementara itu untuk tahun

2018 total penjualan yang masuk ke Kas BUMDes Maju Sejahtera pada Bulan

Desember 2018 berjumlah Rp278.730.000,-

Tabel 1.1 Rekapitulasi Hasil Penjualan Sapi Periode 2017 dan 2018

No. Tahun
Total

Harga Pokok
Penjualan

Total
Harga Pokok

Pembelian

Total Laba
Penjualan % %

1 2017 Rp54,475,000 Rp38,850,000 Rp15,625,000 40
-

2 2018 Rp278.730.000 Rp244.200.000 Rp51.150.000 28 48

JUMLAH Rp333.205.000 Rp283.050.000 Rp66.775.000

Sumber : Data diolah dari LPJ BUMDes Maju Sejahtera Tahun 2017 dan 2018

Dengan demikian, Badan Usaha Milik Desa harus dipandang sebagai suatu

proses yang mencakup berbagai perubahan dasar atas struktur sosial, sikap – sikap

masyarakat, dan institusi – institusi yang ada, dan tetap mengejar akselerasi

pertumbuhan ekonomi. Pada hakikatnya, Badan Usaha Milik Desa itu harus

mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem siosial

keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan

individual dan kelompok – kelompok sosial yang ada didalamnya. Untuk bergerak

lebih maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan uraian

latar belakang diatas maka penulis telah mengajukan judul tesis sebagai berikut :

“Manajemen Badan Usaha Milik Desa Maju Sejahtera Dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Lambusa

Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara”.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi

masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi Badan  Usaha  Milik  Desa Maju Sejahtera di Desa

Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan?

2. Bagaimana Badan  Usaha  Milik  Desa  Maju Sejahtera berkontribusi terhadap

Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten

Konawe Selatan Sebelum?

3. Bagaimana Model Badan  Usaha  Milik  Desa  Maju Sejahtera yang Ideal di

Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dalam penelitian

ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana eksistensi  Badan  Usaha  Milik  Desa Maju

Sejahtera di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan!

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Badan  Usaha  Milik  Desa  Maju Sejahtera

berkontribusi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lambusa Kecamatan

Konda Kabupaten Konawe Selatan Sebelum!

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Model Badan  Usaha  Milik  Desa  Maju

Sejahtera yang Ideal di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe

Selatan!



9

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1.Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi dunia  akademis

dan ilmu pengetahuan pada bidang ekonomi mengenai manajemen badan usaha milik

desa maju sejahtera dalam meningkatkan  kesejahteraan masyarakat perspektif

ekonomi syariah, menambah bahan referensi dan informasi bacaan khususnya yang

akan menyusun tugas akhir.

1.4.2.Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Memberikan kesempatan untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan

mengenani manajemen badan usaha milik desa maju sejahtera dalam

meningkatkan  kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi syariah yang

diperoleh dari hasil penelitian.

2. Bagi BUMDes Maju Sejahtera

Memberikan sumbangan informasi mengenai manajemen badan usaha milik

desa maju sejahtera dalam meningkatkan  kesejahteraan masyarakat perspektif

ekonomi syariah di desa lambusa.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Sehubung judul tesis yang penulis teliti dilapangan untuk lebih terarahnya

pembahasan pada penelitian ini, maka peneliti akan membatasi pada masalah

“manajemen badan usaha milik desa maju sejahtera dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi syariah di Desa Lambusa Kecamatan

Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara”.


