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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu contribute, contribution,

maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan.

Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat

materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi

kebaikan bersama. Menurut Anne Ahira (2012) “Kontribusi dalam pengertian

sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian

memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai

contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan

suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi

penduduk maupun pendatang”(h.77).

Departemen Pendidikan Nasional Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (2003)

dijelaskan bahwa “kontribusi adalah 1) Uang iuran (kepada perkumpulan dan

sebagainya); 2) sumbangan”. Jadi setiap orang dapat dikatakan berkontribusi apabila

terlibat atau melibatkan diri pada suatu kegiatan baik dalam posisinya sebagai tim

kerja maupun karena jabatan yang diembannya selaku individu. Kontribusi tersebut

tidak berhenti pada satu jenis kegiatan atau aktivitas akan tetapi berkelanjutan

meskipun tindakan yang  dilakukan oleh individu tersebut  beda dengan aktivitas

yang  dilakukan sebelumnya. Pengertian tersebut mengartikan kontribusi kedalam

ruang lingkup yang jauh lebih sempit lagi yaitu kontribusi sebagai bentuk bantuan
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yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau

sokongan dana” (h.854). Sedangkan menurut Anne Ahira (dikutip dalam Yudi Bakti,

2012) menjelaskan bahwa dengan “kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha

meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara

menajamkan posisi perannya. Sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar

lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan   dalam   berbagai

bidang    yaitu    pemikiran,    kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan

lainnya”(h.11).

Menurut Dany (2006) “kontribusi dalam pemahamannya, definisi
kontribusi adalah suatu bentuk sumbangan berupa material (uang) yang
bisa sokongan atau sumbangan. Sumbangan ini bisa dilakukan dengan
kolektif seperti yang dilakukan dalam salah satu situs Kita Bisa yang
dikumpulkan dalam pembangunan masyarakat” (para.5). Sementara itu
menurut Yandianto (2000) “Makna kontribusi adalah kumpulan adanya
uang iuran yang didapatkan dari anggota atau masyarkat yang
bentuknya sumbangan. Sumbangan ini kemudian dikelola dan
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat
itu sendiri” (para.6).

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2006) mengartikan “kontibusi

sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran,  bantuan

materi,  dan segala  macam  bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya

kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya”(h.269). Berdasarkan

beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa kontribusi merupakan bentuk bantuan

nyata berupa bantuan uang, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan

segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu  suksesnya  kegiatan

yang  telah  direncanakan  sebelumnya  untuk mencapai tujuan bersama.
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2.2. Badan Usaha Milik Desa

2.2.1.Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan pasal 213 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang

“Pemerintah Daerah” (selanjutnya disebut UUPD), yang dimaksud dengan Badan

Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan

pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun

sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut A.Z. Fachri Yasin, Dkk

(2001) menegaskan bahwa “Badan  Usaha  Milik  Desa juga merupakan lembaga

ekonomi desa harus berperan mulai dari hulu (up-stream) sampai kesektor hilir

(down-stream) dari aktivitas pengembangan usaha perkebunan dan aktivitas ekonomi

produktif lain yang dilakukan   oleh   masyarakat   sesuai   dengan   potensi   lokal

desa. Dengan demikian, Badan  Usaha  Milik  Desa yang professional, mandiri, dan

memiliki jejaring kerja yang baik dengan berbagai pihak diharapkan sebagai upaya

konsolidasi kekuatan ekonomi pedesaan menuju desa mandiri dan otonomi”(h.52).

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan

usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut Badan  Usaha  Milik  Desa adalah badan

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yang dipisahkan

guna mengelola  asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan

masyarakat desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan,

Badan  Usaha  Milik  Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada

umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja Badan  Usaha  Milik  Desa

mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan
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warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalis di

pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai – nilai kehidupan

bermasyarakat.

Badan  Usaha  Milik  Desa sebagai suatu lembaga ekonomi yang modal

usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas sendiri. Ini berarti

pemenuhan modal usaha Badan  Usaha  Milik  Desa harus bersumber dari

masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan Badan  Usaha  Milik

Desa dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah

desa ata pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan

perundangan – undangan (UU 23 Tahun 2014 Tentang “Pemerintah Daerah” Pasal

213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian Badan

Usaha  Milik  Desa, karena implikasinya akan bersentuhan dalam penganturannya

dalam peraturan daerah (Perda) maupun peraturan desa (perdes).

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan

Nasional tentang “Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa” (2007)

menjelaskan “BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar

kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkenaan dengan perencanaan dan penderiannya, 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”(h.4).
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Undang-Undang  Dasar  1945  khususnya  pasal  33  ayat  (1)  menyatakan

bahwa “perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas

asas  kekeluargaan. BUMDes  mempunyai  peranan  penting  dalam  membantu

masyarakat  untuk  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, BUMDes

sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat

dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus

bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan

BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari

Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga”(h.5). Ini sesuai

dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan

pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya

dalam Peraturan Daerah (Perda) maupuPeraturan Desa (Perdes).

Menurut  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang “Pendirian,

Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa” Pasal 1

ayat 2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM 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 lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa.
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Husain Insawan menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Nilai-Nilai

Moral Dalam Sistem Operasional Perbankan Syariah” bahwa asas berlakunya

undang-undang dalam arti materiil merupakan sarana semaksimal mungkin didapat

mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu.

Undang-undang senantiasa harus mencerminkan upaya pemenuhan kesejahteraan

manusia tersebut dalam suatu negara baik melalui pembaruan ataupun pelestarian

ketentuan-ketentuannya.(Insawan, 2020c)

2.2.2.Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan  Permendes  PDTT  nomor  4  tahun  2015  pasal  3 BUMDes

didirikan dengan tujuan sebagai berikut :

a. Meningkatkan perekonomian Desa;

b. Mengoptimalkan  aset  Desa  agar  bermanfaat  untuk  kesejahteraan Desa;

c. Meningkatkan  usaha  masyarakat  dalam  pengelolaan  potensi ekonomi Desa;

d. Mengembangkan  rencana  kerja  sama  usaha  antar  desa  dan/atau dengan

pihak ketiga;

e. Menciptakan  peluang  dan  jaringan  pasar  yang  mendukung kebutuhan

layanan umum warga;

f. Membuka lapangan kerja;

g. Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui perbaikan pelayanan  umum,

pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi  Desa; dan

h. Meningkatkan  pendapatan  masyarakat  Desa  dan Pendapatan  Asli Desa.
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Sehingga  untuk  mendukung  berjalannya  tujuan  tersebut pemerintah

menujukkan  keseriusannya  dalam mengelola  BUMDes dengan mengeluarkan

beberapa  peraturan tentang BUMDes, diantaranya sebagai berikut: Pertama,  diatur

dalam PP nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 78 sampai  dengan  81. Kedua,

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  39 tahun  2010  tentang  Badan  Usaha

Milik  Desa. Ketiga,  Undang-Undang nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa.

Keempat,  Permendesa  nomor  4  tahun 2015  tentang  Pendirian  Pengurusan  Dan

Pengelolaan  dan  Pembubaran Badan  Usaha  Milik  Desa.  Dalam  peraturan

tersebut  kurang lebih  diatur dengan  cukup  jelas  terkait  dengan  pendirian

BUMDes,  pengelolaan, permodalan, dan manfaat BUMDes yang diperuntukkan

sepenuhnya bagi masyarakat desa. Husain Insawan menjelaskan dalam penelitianya

yang berjudul : “Pluralitas ideologi keagamaan pada mahasiswa IAIN Kendari”

bahwa menumbuhkembangkan kegiatan usaha dan kewirausahaan dalam rangka

pengembangan ekonomi umat sesuai tuntutan kebutuhan di sector formal maupun

informal melalui usaha bersama, koperasi, maupun bentuk badan usaha

lainnya;(Insawan et al., 2020)

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem

Pembangunan (2007) dalam bukunya menyebutkan bahwa “Pendirian dan

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa merupakan perwujudan dari pengelolaan

ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif,

transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk

menjelaskan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien,

professional dan mandiri untuk mencapai tujuan Badan  Usaha  Milik  Desa
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dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat

melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes.

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat mengingat

Badan  Usaha  Milik  Desa akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam

mengerakkan ekonomi desa”(h.5).

Husain Insawan menjelaskan dalam penelitianya yang berjudul

“Pemberdayaan Potensi Ekonomi Produktif Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Melalui Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Di Kelurahan Kadia Kota Kendari”

bahwa berbagai upaya perlu dilakukan terhadap masyarakat berpenghasilan ekonomi

rendah sehingga dapat meningkatkan kualitas penghasilan mereka dari kemerosotan

kondisi sosial, ekonomi dan budaya salah satunya dilakukan melalui kegiatan

pemberdayaan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks

pembangunan nasional, pemberdayaan masyarakat berarti upaya menumbuh

kembangkan potensi dan peran masyarakat dalam semua dimensi kehidupan.

Pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar, untuk

menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang

kerja produktif dan mandiri. Program pemberdayaan merupakan salah satu upaya

untuk menopang ketahanan ekonomi keluarga dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.(Insawan & Sakirang, 2020). Berdasarkan uraian diatas

maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan dan pengelolaan Badan  Usaha

Milik  Desa harus dilaksanakan dengan langkah – langkah yang terencana serta

terpadu antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah
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ditetapkan sebelumnya.

2.2.3.Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Prinsip – prinsip pengelolaan Badan Usaha  Milik  Desa penting untuk

dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama

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

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional

tentang “Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa” (2007) Terdapat

enam prinsip dalam mengeola Badan  Usaha  Milik  Desa yaitu :

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus mampu

melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan

hidup usahanya.

2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam Badan  Usaha  Milik

Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan

kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha Badan  Usaha  Milik Desa.

3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam Badan  Usaha  Milik

Desa 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. Akuntanbel, seluruh kegiatan usaha harus bias dipertanggung jawabkan secara

teknis maupun administrative.

6. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh

masyarakat dalam wadah Badan  Usaha  Milik  Desa”(h.13).
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Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan

Nasional tentang “Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa” (2007)

menerangkan bahwa “terkait dengan implementasi alokasi dana desa, maka

diharapkan proses penguatan ekonomi desa melalui Badan  Usaha  Milik  Desa

diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana

anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan

permodalan yang cukup untuk pendirian Badan  Usaha  Milik  Desa. Jika ini berlaku

sejalan, maka akan terjadi peningkatan Padesa yang selanjutnya dapat digunakan

untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan

ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan disemua

lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya

pengentasan kemiskinan, pengangguran dan membuka akses pasar”(h.13).

2.3. Konsep Kebutuhan dalam Islam

Kesejahteraan hidup manusia bisa tercapai saat kebutuhan atau keinginan

terpenuhi. Kebutuhan merupakan cerminan perasaan atau persepsi rasa tidak puas

atau rasa kekurangan yanga ada dalam diri manusia yang ingin dipenuhi agar meraih

kepuasan. Kegiatan ekonomi yang penting salah satunya adalah konsumsi. Kegiatan

produksi, konsumsi dan distribusi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan

dan ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Kegiatan produksi ada

karena yang mengkonsumsi, kegiatan konsumsi ada karena ada yang memproduksi

dan kegiatan distribusi muncul karena ada gap antara konsumsi dan produksi.

Menurut Murray (dikutip dalam Alwisol,2007) “kebutuhan atau Needs adalah

konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir  berbagai proses seperti
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persepsi, berfikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan.

bisa dibangkitkan oleh proses internal, tetapi  lebih sering dirangsang oleh faktor

lingkungan, biasanya Need dibarengi  dengan persaan atau emosi khusus, dan

memiliki emosi khusus, dan memiliki  cara khusus untuk mengekspresikannnya

dalam mencapai permasalahan”(h.218).

Sedangkan menurut Abraham Maslow (dikutip dalam NS. Kasiati dan Ni

Wayan Rosmalawati, 2016) menyatakan bahwa “setiap manusia memiliki lima

kebutuhan dasar yaitu: kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan

aktualisasi diri. Manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen.  Setiap

orang ada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, akan tetapi karena  budaya,

maka kebutuhan tersebut juga ikut berbeda. Dalam memenuhi kebutuhan manusia

menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada”(h.4). Menurut Amir Syarifuddin

(2008) “Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan. Dimana keinginan ditentukan

oleh konsep kepuasan. Dalam perspektif Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep

mashlahah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari

kajian perilaku konsumen dari kerangka Maqasid Syariah  tercapainya kesejahteraan

umat manusia. Oleh Karena itu, semua  barang dan jasa yang memiliki mashlahah

akan dikatakan menjadi kebutuhan manusia”(h.213).

Husain Insawan dalam artikelnya yang berjudul : “Eksistensi Nilai-Nilai

Etika Dalam Sistem Operasional Perbankan Syariah” menejelaskan bahwa nilai

etika atau sebagai landasan filosofis yang menegaskan tentang pentingnya

mengubah diri dari sisi ekonomi. Nilai etika menyebutkan bahwa secara filosofis

jika manusia ingin sejahtera dan maju, maka ia harus mengubah dirinya. Prinsip
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etika menilai bahwa secara sosiologis manusia mesti melakukan tindakan mengubah

diri agar lebih maju dan sejahtera.(Insawan, 2020a). Kemudian Husain Insawan juga

menjelaskan bahwa norma etika memberikan kebebasan kepada manusia untuk

berusaha secara halal atau membolehkan pihak tertentu untuk memberikan

kebebasan kepada pihak lain yang berada dalam wilayah tanggung jawabnya untuk

berusaha secara baik dan halal. Hak asasi manusia yang berwujud pada keleluasan

berusaha di bidang ekonomi mengantarkan manusia bisa memenuhi kebutuhannya,

sehingga tercipta kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Memberikan kebebasan

berusaha kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan

pengejawantahan dari Prinsip Insaniah (humanisme/kemanusian) yang berdiri dalam

bingkai Nilai Khilafah (kepemimpinan). Menghormati hak asasi manusia serta

mengarahkan diri dan orang lain untuk bertindak secara manusiawi adalah cerminan

dari Prinsip Insaniah yang dikontrol oleh Nilai Kekhilafahan tersebut.(Insawan,

2020a)

Menurut al-Shatibi (t.th), maslahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri

dari lima  hal (maqashid al-syari’ah) yaitu agama, jiwa, akal,

keturunan/keluarga dan harta. Lima hal ini merupakan kebutuhan dasar manusia

yang harus terpenuhi agar dapat bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari

kebutuhan di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi tetapi tidak seimbang/ layak maka

kebahagian hidup juga tidak tercapai dengan sempurna. Menurut Ika Yunia Fauzia

dan Abdul Kadir Riyadi (2014) “Pembahasan ini sesuai dengan  prinsip maqasid

al-syari’ah, yaitu merealisasikan kemaslahatan diantara masyarakat dengan cara

menghilangkan segala hal yang membawa kepada kerusakan”(h.140), yaitu :
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1. Hifd al-Din (Terpeliharanya Agama) :

Menurut al-Ghazali (dikutip dalam Abdur Rohman, 2010) menjelaskan

bahwa “meletakkan iman (agama) masuk dalam daftar awal dari maslahah,

sebab dalam perspektif Islam, iman adalah ramuan terpenting  untuk

kesejahteraan manusia. Ia memberikan suatu filter moral untuk

mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya sesuai dengan aturan

persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, dan suatu sistem motivasi yang

memberikan kekuatan yang langsung mengarah pada tujuan pemenuhan

kebutuhan dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Dan

dimensi iman diyakini dapat mengurangi ketidakseimbangan dan

ketidakstabilan perekonomian” (h.84).

2. Hifd al-Nafs. (Terpeliharanya Jiwa)

Menurut Zaki Fuad Chalil (2009) “Kehidupan manusia di dunia ini tidak

mungkin ada tanpa tersedianya bahan pangan. Untuk mempertahankan

eksistensinya manusia harus makan. Artinya manusia makan untuk hidup, dan

bukan hidup untuk makan. al-Qur’an memerintahkan manusia memperhatikan

makanan yang dikonsumsi untuk menguatkan jasmaninya”(h.110-111).

3. Hifd al-Aql (Terpeliharanya Akal)

Menurut Zaki Fuad Chalil (2009) “Peningkatan mutu pendidikan dan

kesehatan akan mempertinggi produktivitas dimasa depan, dan harus di nilai

sebagai suatu investasi sumberdaya manusia, dengan alasan yang jelas, bahwa

masyarakat yang sehat dan punya keahlian, atau ketrampilan akan lebih tinggi

tingkat produktivitasnya. Kedua hal ini, pendidikan dan kesehatan, termasuk
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masalah “pelayanan umum” dan sebagai media kemaslahatan hidup

terpenting”(h.131-132).

4. Hifd al-Nasl (Terpeliharanya Keturunan)

Pangan dan sandang adalah kebutuhan pokok utama manusia yang harus

dipenuhi. Oleh karenanya, Islam menjadikan dua hal itu sebagai nafkah

pokok yang harus diberikan kepada orang-orang yang menjadi

tanggungan.

5. Hifd al-mal (Terpeliharanya Harta)

Menurut Al-Ghazali (dikutip dalam Ahmad Syakur, 2011) “dalam masalah

harta ini memberikan analisis, manusia tidak akan sempurna kecuali dengan

harta (mal), karena ia merupakan perantara   (washilah) menuju akhirat dan

yang dimaksud dengan harta disini adalah benda materi (al-A’yan al-

Maujudah) yaitu sesuatu yang ada di bumi dan didalamnya, yang dapat

dimanfaatkan (yuntafa bihi). Al-Ghazali meletakkan harta benda diakhir

maqashid, karena ia bukan merupakan tujuan itu sendiri, ia hanya sebuah

alat, namun keberadaan harta benda sangat penting dalam merealisasikan

kesejahteraan manusia yakni salah satunya memiliki papan/ rumah untuk

tempat tinggal. Karena itu Islam menganggap bahwa maslahah adalah salah

satu  alasan atau landasan bagi suatu kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi,

selama maslahah tersebut hakiki dan tidak bertentangan dengan maslahah

yang lebih besar”(h.44-45).
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Maslahah dan maqashid al-Syari’ah dalam pandangan al-Syatibi merupakan

dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Maslahah

secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang

sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas

kemaslahatan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin (2008) “ada 2 bentuk  maslahah :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut

jalb al-manafi’ (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang

dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang

diperintahkan, tetapi ada juga kebaikandan kesenangan dirasakan setelah

perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari

Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan

kebaikan dan manfaat seperti itu.

2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut dar’u

al-mafasid. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya

setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu

kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang

dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan

pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang

berpenyakit gula”(h.208).

Lebih lanjut Fazlurrahman (1984) menegaskan bahwa secara bahasa,

maqashid al-syari’ah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan al-syari’ah.

Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan al-syariah berarti jalan

menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok
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kehidupan. Sedangkan menurut istilah, al-Syatibi (t.th) menyatakan :

“Sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di

dunia dan di akhirat”. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan

syariah menurut Imam al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan

dengan hal tersebut, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah swt yang

tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan

membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Menurut al-Syatibi (t.th)

menjelaskan kemaslahatan, dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang

menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-

apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam

pengertian yang mutlak.

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya

(manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok

pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan

manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi

(t.th) ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: dharuriyat (kebutuhan

primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah (kebutuhan tertier).

1. Dharuriyat

Menurut Amir Syarifuddin (2008) “Kebutuhan tingkat ‘primer” adalah

sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak

sempurna kehidupan mansia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau

kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya:agama, jiwa, akal, harta,

dan keturunan. Kelima hal itu disebut al-dharuriyat al-khamsah (dharuriyat yang
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lima)”. Kelima dharuriyat  tersebut adalah hal yang mutlak harus adapada diri

manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segalaupaya

keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan

perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima

dharuriyat yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau

mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan.

Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok

itu adalah tidak baik, dan karenanyaharus ditinggalkan. Semua itu mengandung

kemaslahatan bagi manusia”(h.209). Untuk menjaga kelima unsure tersebut maka

syari’at Islam diturunkan. Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam QS. Al-

Baqarah:179 dan 193.

                  
Terjemahan : “dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,

Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (QS. Al-
Baqarah:179)

               
   

Terjemahan : “ dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan
(sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika
mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada
permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”.
(QS. Al-Baqarah:179)

Amir Syarifuddin (2008) menjelaskan bahwa “Kelima dharuriyat tersebut

adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah SWT

menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan
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kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat

menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyat yang lima itu.

Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu

adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang

merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan

karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi

manusia”(h.209).

2. Hajiyat

Menurut Izzuddin Bin Abd al-Salam (1996) “Kebutuhan tingkat

“sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan

manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak

terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak

kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk

memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam

kehidupan mukallaf. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau  kebutuhan

setelah kebutuhan dharuriyat. Al–Hajiyyah merupakan kebutuhan sekunder yang

diperlukan manusia untuk memudahkan kehidupannya, menghilangkan kesulitan

dan menjadi pemelihara yang lebih baik terhadap lima unsur pokok manusia”(h.10).

3. Tahsiniyat

Menurut Muhammad (2005) “Kebutuhan tingkat “tertier” adalah sesuatu

yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan

tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan.

Keberadaan kebutuhan tingkat inisebagai penyempurna dari dua tingkatan
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kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang

dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan. Tahsiniyat ialah

tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah

satu dari 5 pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan”(h.5). Tingkat

kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al–syatibi (t.th)

(dikutip dalam Muhammad, 2005) “hal–hal yang merupakan kepatutan menurut

adat istiadat menghindarkan hal–hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias

dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak”(h.5). Menurut

Izzuddin Bin Abd al-Slam (1996) menyebutkan “Dengan kata lain Al–Tahsiniyah

adalah kebutuhan pelengkap atau telah mencapai dua kebutuhan primer dan

sekunder. Tujuan dari al–tahsiniyyah ini yaitu agar manusia dapat melakukan yang

terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan kelima unsur pokok kehidupan

manusia”(h.11).

2.4. Konsep Kesejahteraan

2.4.1.Pengertian Kesejahteraan dalam Islam

Menurut Lincoln (1999) menyatakan bahwa “Kesejahteraan ekonomi

merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk

menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat

distribusi pendapatan yang saling berhubungan” (h.23). Menurut Michael dan

Stephen (2011) menjelaskan bahwa “Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang

tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan

sebuah  keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut, sehingga sangat sulit

dalam menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan, apabila dilihat dari
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mekanisme pasar yang ada. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari

keuntungan merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju

kesejahteraan. Kompetitif dalam pasar merupakan hal yang sangat wajar, Karena

persaingan menjadi sesuatu yang wajib dalam mekanisme pasar. Ekonomi memiliki

tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis sebagai kegiatan ekonomi,

sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengarah pada kebutuhan hidup

manusia perorang dari jangka pendek, akan tetapi juga memberi surplus bagi

kesejahteraan banyak orang” (h.14).

Husain Insawan menjelaskan dalam artikelnya yang berjudul “Eksistensi

Nilai-Nilai Etika Dalam Sistem Operasional Perbankan Syariah” bahwa melakukan

kegiatan ekonomi diharapkan juga terpeliharanya jiwa pelaku ekonomi dari tindakan

yang negatif. Bila di antara pelaku ekonomi tersebut melakukan tindakan yang

mengandung unsur penipuan, sehingga merugikan pihak lain, maka Prinsip

Memelihara Jiwa sebagai bagian dari Nilai Maslahah (kebaikan) tidak tercapai.

Demikian pula dengan Prinsip Memelihara Kehormatan sebagai jabaran Nilai

Maslahah, tidak terealisir dengan sempurna apabila pelaku ekonomi tersebut

melakukan penipuan yang mengakibatkan ia tercela dan kehilangan harga

diri.(Insawan, 2020a)

Memelihara kemurnian harta dan pemberdayaannya demi kemaslahatan

manusia serta tidak melakukan tindakan eksploitasi dan merugikan orang lain

merupakan tindakan sosial yang mesti diiternalisasikan dan mengkristal dalam diri

pelaku perbankan. Mencegah diri dan orang lain agar tidak berbuat seperti itu adalah

implementasi dari Prinsip Akhlakul Karimah yang dikandung oleh Nilai Khilafah
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(kepemimpinan), yaitu mengarahkan para pelaku perbankan untuk bersikap dan

berperilaku yang baik sesuai norma-norma etika, sehingga terbentuk perangai mulia

pada mereka.(Insawan, 2020a)

Prinsip Muamalah mengajarkan agar melakukan transaksi ekonomi secara

pasti tanpa janji-janji yang muluk dan mutlak. Prinsip Muamalah selalu mendorong

agar para pelaku ekonomi senantiasa mengarahkan kegiatan ekonominya sebagai

upaya untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. Bila kegiatan ekonomi yang

dilakukan mengandung unsur gharar dan berakibat pada kerugian pihak lain, maka

kegiatan ekonomi tersebut susah untuk mendapatkan ridha Allah swt. Tetapi bila

kegiatan ekonomi tersebut bersih dari tindakan penipuan, maka ridha Allah akan

menghampiri. Prinsip Muamalah dalam konteks inilah sebgai bagian dari upaya

mewujudkan nilai-nilai Ilahiah. Oleh karena kegiatan muamalah harus

menghadirkan obyek transaksi secara jelas, maka obyek tersebut juga haruslah

barang yang sah dan murni (halalan) serta dapat dimanfaatkan (thayyibah) dengan

sebaik-baiknya. Inilah prinsip Tazkiah yang diturunkan dari nilai-nilai Ilahiah

tersebut. Bagi penjual atau pihak yang berkewajiban menghadirkan obyek transaksi

hendaknya dilakukan secara jelas dan pasti, tidak hanya mengumbar janji tetapi

tidak dapat dibuktikan. Hal ini penting untuk dilakukan agar penjual atau pihak yang

berkewajiban menghadirkan obyek transaksi tersebut dapat terhindar dari perbuatan

yang bisa menodai kesucian dirinya. Dalam wilayah inilah Prinsip Tazkiah

bergerak.(Insawan, 2020a)

Hasan Aedy (2011) Menjelaskan dalam bukunya teori dan aplikasi ekonomi

pembangunan perspektif islam sebuah studi komparasi menyebutkan bahwa
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“Konsep kesejahteraan tersebut dalam pandangan ekonomi Islam masih mencakup

hanya dimensi materi. Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan itu juga

mencakup keseluruhan unsur materi dan non materi (psikis). Hal ini disebabkan

kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi. Kesejahteraan dalam

fungsi matematisnya dapat dilihat dibawah ini” (h.112) :

Ki= f (MQ,SQ)

Ki= adalah kesejahteraan yang Islami (Islamic Welfare)

MQ= Kecerdasan Material (Material Quetient)

SQ = Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quetient)

Menurut Hasan Aedy (2011) “Fungsi di atas dapat diketahui bahwa

kesejahteraan yang optimal dapat tercapai apabila kecerdasan material dikontrol oleh

kecerdasan spiritual mulai dari cara memperolehnya sampai kepada

membelanjakannya. Dalam prakteknya,mereka yang memiliki kecerdasan spiritual

dapat menjadi tenteram, aman, dan sejahtera meskipun mereka tidak memiliki

kecerdasan material.Sedangkan manusia yang hanya memiliki kecerdasan material

tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan meskipun dengan harta yang melimpah.

Dalam fungsi di atas dapat diketahui bahwa kesejahteraan yang optimal dapat

tercapai apabila kecerdasan material dikontrol oleh kecerdasan spiritual mulai dari

cara memperolehnya sampai kepada membelanjakan. Dalam prakteknya, mereka

yang memiliki kecerdasan spiritual dapat menjadi tenteram, aman, dan sejahtera

meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan material. Sedangkan manusia yang

hanya memiliki kecerdasan material tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan

meskipun dengan harta yang melimpah. Kecerdasan Islami merupakan bagian fungsi
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dari kecerdasan material dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan Islami dapat dicapai

apabila hal-hal sebagai berikut dilakukan, yakni: benda yang dimiliki diperoleh

dengan cara halal dan baik, bertujuan untuk ibadah, kualitas lebih dipentingkan

daripada kuantitas, dan penggunaannya sesuai syariah” (h113-114).

Hasan Aedy (2011) juga menjelaskan “Kecerdasan Islami merupakan fungsi

dari kecerdasan material dan kecerdasan spiritual. Oleh karenanya, kecerdasan Islami

dapat dicapai apabila hal-hal sebagai berikut dilakukan, yakni: benda yang dimiliki

diperoleh dengan cara halal dan baik, bertujuan untuk ibadah, kualitas lebih

dipentingkan daripada kuantitas, dan penggunaannya sesuai syariah. Kenyataannya,

tidak semua manusia memiliki kecerdasan spirtual sebagaimana yang dijelaskan

diatas. Adapun ciri-ciri manusia yang memiliki ciri-ciri kecerdasan adalah Setia dan

taat kepada Allah (habluminallah), Setia dan konsisten memberikan manfaat atau

pelayanan terbaik kepada sesama manusia (habluminannas ), dan Setia dan konsisten

dengan pemelihara alam dan lingkungan yang seimbang ( habluminal a’lam )”

(h.113-114).

2.4.2.Konsep Kesejahteraan dalam Islam

Menurut Umer Chapa (2008) menjelaskan bahwa “Konsep kesejahteraan

yang dijadikan tujuan dalam ekonomi konvensional ternyata sebuah terminologi

yang kontroversial, karena dapat didefinisikan dengan banyak pengertian. Salah

satunya dengan pengertian murni materialis yang sama sekali menafikan keterkaitan

spiritual, atau mungkin dengan sedikit singgungan aspek spiritual. Jika

kesejahteraan didefinisikan dengan konsep materialis dan hedonis, maka ilmu

ekonomi memberikan porsi keunggulan pada pemenuhan kepentingan pribadi
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(selfinterest) dan memaksimalkan kekayaan, kenikmatan fisik, dan kepuasan hawa

nafsu” (h.4)

Menurut Iskandar Putong (2007) menjelaskan bahwa “Teori nilai guna

konvensional memiliki kekurangan dalam syarat rasional dan konveks yang

menjadikan manusia sebagai mesin konsumsi yang dengan daya upayanya harus

berusaha memberdayakan sumber dayanya untuk meningkatkan kepuasan lahirnya

(kebendaan) dengan ukuran uang” (h.173). Lebih lanjut Iskandar Putong (2007)

menjelaskan bahwa “dalam perspektif Islam, semua kegiatan ekonomi yang

dilakukan oleh manusia, baik individu maupun sebagai masyarakat haruslah

didasarkan pada tujuan untuk kemaslahatan. kebaikan umat manusia. Tujuan hidup

bukanlah untuk mengkonsumsi, tapi konsumsi merupakan konsekuensi dari hidup.

Kegiatan konsumsi baik karena keinginan maupun kebutuhan harus didasarkan pada

kemampuan baik jiwa, raga, maupun keuangan” (h.172). Sementara itu M. B.

Hendrie Anto (2003) menerangkan bahwa “Istilah yang banyak digunakan untuk

menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material-spiritual pada

kehidupan di dunia dan akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah Fallah. Dalam

pengertian sederhana, Falah adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup” (h.7).

Menurut Umer Chapra (2008) menjelaskan bahwa “Komitmen Islam yang

mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan

(Fallah) bagi semua umat manusia sebagai tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini

meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat

dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari

personalitas manusia. Karena itu, memaksimumkan output total semata-mata tidak
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dapat menjadi tujuan dari sebuah masyarakat muslim. Memaksimalkan output, harus

dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditujukan kepada kesehatan rohani

yang terletak pada batin manusia, keadilan, serta permainan yang fair pada semua

peringkat interaksi manusia” (h.8).

Menurut Afzalur Rahman (1995)  menjelaskan bahwa “Islam memandang

kesejahteraan sosial dan individu sebagai saling melengkapi, bukannya kompetitif

dan antagonistik. Karena ia mendorong kerjasama, bukan persaingan dan

perlombaan dan mengembangkan hubungan yang erat antar perorangan. Jadi, sistem

ekonomi Islam didasarkan atas konsep keseimbangan antara kebaikan individual

dan sosial. Ia tidak memisahkan perseorangan dari masyarakatnya, maupun

memandang kesejahteraannya bertentangan dengan kepentingan umum” (h.51).

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas

Islam Indonesia (2008) dalam Buku yang berjudul “Ekonomi Islam” dijelaskan

bahwa “Untuk kehidupan dunia, Falah mencakup tiga pengertian, yaitu

kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan (free-will), serta kekuatan dan

kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, Falah mencakup pengertian

kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan

pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan)” (h.2). Lebih lanjut Pusat

Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (2008)

menjelaskan bahwa “Falah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat

dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara

seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang

disebut dengan mashlahah. Mashlahah adalah segala bentuk keadaan, baik material
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maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai

makhluk yang paling mulia”(h.5).

Kesejahateraan dalam Islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang

muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak

tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT. (Q.S. Ar-Ra’du:36) dan (Q.S.

Luqman: 32).

                     
                 

Terjemahan : “orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka
bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di
antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu,
ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah
"Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan
tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. hanya kepada-
Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku
kembali".(Q.S. Ar-Ra’du:36)

                  
               

Terjemahan : “dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung,
mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya
Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu
sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. dan tidak ada
yang mengingkari ayat- ayat Kami selain orang-orang yang tidak
setia lagi ingkar. (Q.S. Luqman: 32)

2.4.3.Konsep Kesejahteraan dalam Konteks Ke-Indonesiaan

Menurut Umer  Chapra (2000) menjelaskan bahwa “Kesejahteraan ekonomi

konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material, dengan mengabaikan

kesejahteraan spiritual dan moral, dimana kesejahteraan ekonomi konvensional
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menggunakan pendekatan dalam menentukan kesejahteraan ekonomi yaitu

pendekatan non klasik dan pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru.

Pendekatan Neo klasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan cardinal dan

konsumsi tambahan itu menyediakan peningkatan yang semakin kecil dalam nilai

guna” (h.304).

Selanjutnya dengan pembahasan yang sama Dominick Salvatone (2009)

menerangkan bahwa “Kesejahteraan ekonomi konvensional hanya menekankan

pada kesejahteraan material, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral.

Dimana kesejahteraan ekonomi konvensional menggunakan dua pendekatan dalam

menentukan kesejahteraan ekonomi, yaitu pendekatan Neo-Klasik dan pendekatan

ekonomi kesejahteraan yang baru (modern). Pendekatan Neo-Klasik berasumsi

bahwa nilai guna merupakan kardinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan

peningkatan yangsemakin kecil dalam nilai guna (diminishing marginal utility)”

(h.56).

Pendekatan Neo-Klasik lebih lanjut berasumsi bahwa semua individu

mempunyai fungsi nilai guna yang serupa, oleh karena itu hal tersebut mempunyai

makna untuk membandingkan nilai guna individu dengan nilai guna milik orang

lain. Oleh karena asumsi ini, hal tersebut memungkinkan untuk membangun suatu

fungsi kesejahteraan sosial dengan hanya menjumlahkan seluruh fungsi nilai guna

individu. Pendekatan modern perkembangan dari neo klasik dimana perpaduan

antara kesejahteraan tidak dapat diukur hanya dengan materi namun non materi juga

dipertimbangkan dalam menentukan sebuah kesejahteraan. Sebab kesejahteraan

meliputi jasamani yang besifat materil dan rohani yang bersifat non materil.
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2.4.4. Indikator Kesejahteraan Ekonomi

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi

dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan

makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk

melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat

menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan

pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Menurut Ikhwan

Abidin (2005) menerangkan bahwa “Kalau menurut HAM, maka definisi

kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan,

pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan,

makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah

melanggar HAM” (h.24). semantara itu pendapat Lincoln (1999) menjelaskan

“Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan

teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari

ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan” (h.23).

Menurut Kolle (dikutip dalam Rosni,2017) menjelaskan bahwa

“kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan diantaranya Dengan

melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti halnya kualitas rumah, bahan pangan

dan sebagainya;, Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti halnya

kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;, Dengan melihat kualitas hidup

dari segi mental, seperti halnya fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan

sebagainya;, Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika,

keserasian penyesuaian, dan sebagainya. Indikator kesejahteraan di atas menjelaskan
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bahwa untuk mengukur kesejahteraan dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental

dan segi spiritual. Dengan demikian bahwa kesejateraan bukan saja dilihat dari

keseluruhan kebutuhan tanpa terganggunya kebutuhan yang lainnya” (h.57-58).

2.5. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait

dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Coristya Berlian Ramadana, Judul Thesis : “Keberadaan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari,

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”. Hasil penelitian ini ialah keberadaan badan

usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang

kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa.

Akan tetapi semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong

pendapatan desa. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa

ini hanya sebatas papan nama saja.

2. Ratna Azis Prasetyo, Judul Thesis: “Peranan BUMDes Dalam Pembangunan

dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo

Kabupaten Bojonegoro”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi

masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih kurang karena pengetahuan masyarakat

terhadap program BUMDes masih sedikit. Terkait pola pemanfaatan lebih banyak

pada pembangunan fisik desa sedangkan kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat

masih belum maksimal karena sejumlah kendala terutama yaitu anggaran BUMDes.

3. Mahendra Adi Nugraha, Judul Thesis : “Analisis Kinerja Badan Usaha Milik

Desa (Bumdes) Dan Implikasinya Bagi Kemandirian Ekonomi (Studi Di Kabupaten
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Tulungagung”). Dari hasil penelitian ini dideskripsikan bahwa kinerja BUMDes

dapat melayani masyarakat dengan baik, dapat mewadahi berbagai program

pemerintah, dapat memiliki penghasilan tambahan dari BUMDes, dan Ketaatan

terhadap Undang-undang telah dilaksanakkan. Sedangkan implikasinya terhadap

Kemandirian Ekonomi Mayarakat yaitu, berimplikasi terhadap Kemandirian

Ekonomi Mayarakat, berimplikasi terhadap Meningkatnya Pendapatan Asli Desa,

berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, dan

berimplikasi dalam kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.

4. Robby Sitepu, Judul Thesis : Analisis Proses Pembentukan dan Pengelolaan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Stungkit Mandiri Desa Stungkit

dalam proses pembentukannya sudah memiliki administrasi yang baik, pada

BUMDes Bukit Jaya Mandiri Desa Bukit Melintang proses pembentukannya juga

sudah baik walaupun dalam beberapa hal ada kritikan dari masyarakat. Pada proses

pengelolaan BUMDes Stungkit Mandiri Desa  Stungkit sudah melakukan inovasi

dengan menambah unit usaha toko sembako dan sudah memberikan keuntungan

kepada desa berupa Pendapatan Asli Desa. dan menambah unit usaha ternak lembu

meskipun belum memberikan keuntungan bagi desanya.

5. Intan Putri Azhari, Judul Thesis : “Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen

Pada Bumdes  (Studi Pada Bumdes Panggung Lestari Desa  Panggungharjo

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)

Pedoman pengelolaan BUMDes berdasarkan AD/ART. BUMDes Panggung Lestari

belum memiliki pe-doman yang mengatur lebih rinci untuk operasional BUMDes
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seperti SOP dan job description. (2) BUMDes Panggung Lestari belum memiliki

perencanaan strategis dan belum melakukan penyusunan anggaran. (3) Pengukuran

kinerja pada BUMDes ini dilakukan dari atas kebawah dan cenderung diukur

berdasarkan omzet yang disampaikan secara verbal.

6. Anwar Basri, Judul Thesis : “Kontribusi Bumdes Dalam Pembangunan

Ekonomi Desa di Desa Banglas Kabupaten Kepualan Meranti. Peranan BUMDes

dalam Pembangunan Ekonomi Desa”. Hasil penelitian ini terungkap bahwa

kehadiran negara dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Banglas melalui

Pembentukan BUMDes Banglas Bestari memiliki tiga manfaat, yakni Penambahan

PADes, Mengurangi Monopoli Usaha Oleh Kelompok Tertentu, dan Adanya Upaya

Pembangunan Desa Secara Mandiri.

7. Annisa Nur Salam, Judul Thesis : “Pengentasan Kemiskinan Melalui

Pengembangan  Badan Umum Milik Desa (BUMDES)”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Keberadaan BUMDes LKMS ini mampu menjadikan

masyarakat miskin menjadi masyarakat yang sejahtera. model pengembangan

BUMDes dengan basis ekonomi syariah ini dapat dijadikan percontohan oleh

berabagi negara, sehingga mampu mengoptimalkan potensi desanya dan terhindar

dari kemiskinan yang selama ini menjadi polemik.

8. Tyas Ayu, Judul Tesis : “Inovasi Organisasi Badan Usaha Milik Desa Studi di

Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul”.. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa inovasi BUMDesa Panggung Lestari terdiri dari inovasi pada

proses/tata kelola, unit usaha/produk dan nilai. Inovasi proses/tata kelola BUMDesa

dilakukan pada tahapan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Inovasi



41

pada unit usaha/produk tercermin dari jenis usaha yang dibangun yaitu, unit usaha

KUPAS (Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah), Unit Usaha Pengolahan Minyak

Jelantah dan Minyak Nyamplung, Pangan Sehat dan Toko Swadesa.

9. Syahrizaan Al Mahzar, Judul Thesis : “Konfigurasi Partisipasi Masyarakat

Desa (Studi Kasus Proses Pendirian BUMDesa di Wukirsari, Kecamatan Imogiri,

Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ruang

partisipasi pembentukan BUMDesa di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri,

Kabupaten Bantul seperti didesain sedemikian rupa sehingga hanya bisa diakses

oleh masyarakat dengan kuota terbatas. Ruang partisipasi telah diambil dan diisi

oleh kelompok yang memiliki ikatan dengan pemerintah desa. Pada prinsipnya pola

tersebut jelas telah mencederai demokrasi.

10. Yulia Tri Wibawati, Judul Thesis : “Kapasitas Badan Usaha Milik Desa

Dalam Pengelolaan Potensi Desa (Studi Pada Bumdes Desa Bleberan Kecamatan

Playen Kabupaten Gunungkidul Dalam Pengelolaan Potensi Wisata Desa. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes mendukung terwujudnya

otonomi desa dengan meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah pusat dan daerah telah menerbitkan berbagai aturan dan kebijakan

pendukung yang tidak saling bertentangan dengan tujuan BUMDes. Kapasitas

ditingkatan organisasional bagi BUMDes Desa Bleberan secara umum sudah

memenuhi kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan.
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Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No. Nama, Tahun & Judul
Penelitian

Metode Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian Terdahulu &
Penelitian Sekarang

1 2 3 4 5
1 Coristya Berlian

Ramadana, (2015) :
“Keberadaan Badan
Usaha Milik Desa
(BUMDES) sebagai
Penguatan Ekonomi
Desa (Studi di Desa
Landungsari, Kecamatan
Dau, Kabupaten
Malang)”

Metode penelitian
yang digunakan
dalam penelitian ini
adalah penelitian
kualitatif dengan
pendekatan
deskriptif

Hasil penelitian ini ialah keberadaan badan
usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan
daerah Kabupaten Malang yang kemudian
diatur oleh desa dengan peraturan desa
mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi
semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan
tidak dapat menyokong pendapatan desa.
Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan
usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama
saja.

1. Pada Penelitian Terdahulu yang
menjadi fokus penelitian: (1)
keberadaan Badan Usaha Milik
Desa (2) kontribusi keberadaan
badan usaha milik desa dalam
penguatan ekonomi desa (3)
faktor penghambat dan
pendukung.

2. Sementara Penelitian Sekarang
Fokus pada Kontribusi Ekonomi
Syariah terhadap BUMDes

2 Ratna Azis Prasetyo,
(2016) : “Peranan
Bumdes Dalam
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat di Desa
Pejambon Kecamatan
Sumberrejo Kabupaten
Bojonegoro)”.

Metode dalam Studi
ini merupakan
penelitian deskriptif
kuantitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa
partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes
masih kurang karena pengetahuan masyarakat
terhadap program BUMDes masih sedikit.
Terkait pola pemanfaatan lebih banyak pada
pembangunan fisik desa sedangkan kontribusi
bagi pemberdayaan masyarakat masih belum
maksimal karena sejumlah kendala terutama
yaitu anggaran BUMDes.

1. Pada Penelitian Terdahulu
bermaksud untuk mengetahui
pola pemanfaatan dana BUMDes
dengan menggambil studi kasus
di Desa Pejambon Kecamatan
Sumberrejo Kabupaten
Bojonegoro

2. Sementara Penelitian Sekarang
bermaksud untuk mengetahui
bagaimana eksistensi BUMDes
Maju Sejahtera serta mengetahui
Bagaimana Model BUMDes
Maju Sejahtera yang Ideal.
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3 Mahendra
Adi Nugraha, (2014) :
“Analisis Kinerja Badan
Usaha Milik Desa
(Bumdes) Dan
Implikasinya Bagi
Kemandirian Ekonomi
(Studi Di Kabupaten
Tulungagung)”

Metode penelitian
menggunakan
pendekatan
kualitatif, dengan
jenis studi kasus
(case study)

Hasil penelitian ini di deskripsikan bahwa
kinerja BUMDes ditinjau dari Aspek Pelayanan
dapat melayani masyarakat dengan baik,
ditinjau dari Aspek Akuntabilitas dapat
mewadahi berbagai program pemerintah,
ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup
dapat memiliki penghasilan tambahan dari
BUMDes, ditinjau dari Aspek Ketaatan
terhadap Undang-undang telah dilaksanakkan.
Sedangkan implikasinya terhadap Kemandirian
Ekonomi Mayarakat yaitu, kinerja BUMDes
terkait aspek Pelayanan berimplikasi terhadap
Kemandirian Ekonomi Mayarakat.

1. Pada Penelitian Terdahulu lebih
difokuskan pada kinerja Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) di
Kabupaten Tulungagung dan
implikasinya bagi kemandirian
ekonomi.

2. Sementara Penelitian Sekarang
Lebih fokus pada Kontribusi
Ekonomi Syariah terhadap
BUMDes Maju Sejahtera.

4 Robby Sitepu, (2018) :
Analisis Proses
Pembentukan dan
Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa
(BUMDes) di Kecamatan
Wampu Kabupaten
Langkat

Metode penelitian
menggunakan
pendekatan
kualitatif deskriptif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
BUMDes Stungkit Mandiri Desa Stungkit
dalam proses pembentukannya sudah memiliki
administrasi yang baik,  pada BUMDes Bukit
Jaya Mandiri Desa Bukit Melintang proses
pembentukannyajuga sudah baik walaupun
dalam beberapa hal ada kritikan dari
masyarakat. Pada proses pengelolaan BUMDes
Stungkit Mandiri Desa  Stungkit sudah
melakukan inovasi dengan menambah unit
usaha toko sembako dan sudah memberikan
keuntungan kepada desa berupa Pendapatan
Asli Desa.

1. Pada Penelitian Terdahulu lebih
bertujuan untuk mengetahui lebih
banyak mengenai BUMDes
terutama pada proses
pembentukan dan
pengelolaannya.

2. Sementara Penelitian Sekarang
lebih bertujuan untuk mengetahui
bagaimana Kontribusi Ekonomi
Syariah terhadap BUMDes Maju
Sejahtera

5 Intan Putri Azhari,
(2019)  : “Evaluasi
Sistem Pengendalian
Manajemen Pada

Metode dalam Studi
ini merupakan
penelitian deskriptif
kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)
Pedoman pengelolaan BUMDes berdasarkan
AD/ART. BUMDes Panggung Lestari belum
memiliki pe-doman yang mengatur lebih rinci

1. Pada Penelitian sebelumnya
metode yang digunakan dalam
penelitiannya adalah
menggunakan metode Deskriptif
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Bumdes  (Studi Pada
Bumdes Panggung
Lestari Desa
Panggungharjo
Kecamatan Sewon
Kabupaten Bantul)”.

untuk operasional BUMDes seperti SOP dan job
description. (2) BUMDes Panggung Lestari
belum memiliki perencanaan strategis dan
belum melakukan penyusunan anggaran. (3)
Pengukuran kinerja pada BUMDes ini
dilakukan dari atas kebawah dan cenderung
diukur berdasarkan omzet yang disampaikan
secara verbal.

Kuantitatif
2. Sementara pada penelitian

sekarang menggunakan
penelitian deskriptif analisis
kualitatif dengan mengunakan
pendekatan sosial.

6 Anwar Basri, (2016) :
“Kontribusi Bumdes
Dalam Pembangunan
Ekonomi Desa di Desa
Banglas Kabupaten
Kepualan Meranti.
Peranan BUMDes dalam
Pembangunan Ekonomi
Desa”.

Metode yang
digunakan dalam
penelitian ini adalah
penelitian kualitatif

Hasil penelitian ini terungkap bahwa kehadiran
negara dalam pemberdayaan masyarakat di
Desa Banglas melalui Pembentukan BUMDes
Banglas Bestari memiliki tiga manfaat, yakni
Penambahan PADes, Mengurangi Monopoli
Usaha Oleh Kelompok Tertentu, dan Adanya
Upaya Pembangunan Desa Secara Mandiri

1. Pada Penelitian sebelumnya
Tujuannya adalah untuk
menganalisis kontribusi
BUMDes dalam penguatan
ekonomi, mengidentifikasi
kendala BUMDes dalam
peranannya membangun
Ekonomi, menawarkan langkah-
langkah untuk pembangunan
ekonomi di Desa Banglas
Kabupaten Kepualan Meranti.

2. Sementara pada penelitian
sekarang bertujuan mengetahui
eksistensi  Badan  Usaha  Milik
Desa  Maju Sejahtera,
Bagaimana Badan  Usaha  Milik
Desa  Maju Sejahtera
berkontribusi terhadap
Kesejahteraan Masyarakat dan
Bagaimana Model Badan Usaha
Milik  Desa  Maju Sejahtera
yang Ideal di Desa Lambusa.
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7 Annisa Nur Salam,
(2018) :  “Pengentasan
Kemiskinan Melalui
Pengembangan  Badan
Umum Milik Desa
(BUMDES)”.

Metode penelitian
yang digunakan
adalah metode
kualitatif dengan
pendekatan analisis
deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Keberadaan BUMDes LKMS ini mampu
menjadikan masyarakat miskin menjadi
masyarakat yang sejahtera. Adapun metode
yang digunakan dalam penulisan ini ialah
metode analisis deskriptif. Penulis melakukan
library research mengenai tema terkait baik itu
dalam ranah teoritis maupun praktis yang
terdapat di Indonesia. Harapannya, model
pengembangan BUMDes dengan basis ekonomi
syariah ini dapat dijadikan percontohan oleh
berabagi negara, sehingga mampu
mengoptimalkan potensi desanya dan terhindar
dari kemiskinan yang selama ini menjadi
polemik

1. Penelitian sebelumnya mencoba
mengembangkan model Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes)
dengan operasional berbasis
ekonomi syariah melalui
Lembaga Keuangan Mikro
Syariah (LKMS) sebagai
lembaga pendorong finansial
bergeraknya usaha-usaha desa.

2. Sedangkan pada penelitian
sekarang mencoba mengetahui
Model Badan  Usaha  Milik
Desa Maju Sejahtera yang Ideal
di Desa Lambusa

8 Tyas Ayu, (2017) :
“Inovasi Organisasi
Badan Usaha Milik Desa
Studi di Desa
Panggungharjo,
Kecamatan Sewon,
Kabupaten Bantul”.

Metode penelitian
yang digunakan
adalah metode
kualitatif dengan
pendekatan analisis
deskriptif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi
yang dilakukan BUMDesa Panggung Lestari
terdiri dari inovasi pada proses/tata kelola, unit
usaha/produk dan nilai. Inovasi proses/tata
kelola BUMDesa dilakukan pada tahapan
perencanaan, pengorganisasian dan
pelaksanaan. Inovasi pada unit usaha/produk
tercermin dari jenis usaha yang dibangun yaitu,
unit usaha KUPAS (Kelompok Usaha
Pengelolaan Sampah), Unit Usaha Pengolahan
Minyak Jelantah dan Minyak Nyamplung,
Pangan Sehat dan Toko Swadesa

1. Penelitian sebelumnya penulis
hanya fokus pada inovasi inovasi
yang dilakukan oleh BUMDesa
Panggung Lestari

2. Sementara pada penelitian
sekarang fokus pada Bagaimana
eksistensi  Badan  Usaha  Milik
Desa  Maju Sejahtera.

9 Syahrizaan Al Mahzar,
(2017)  : “Konfigurasi
Partisipasi Masyarakat

Metode penelitian
yang digunakan
adalah metode

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ruang
partisipasi pembentukan BUMDesa di Desa
Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten

1. Penelitian sebelumnya penulis
ingin mengetahui bagaimana
tingkat parisipasi masyarakat
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Desa (Studi Kasus Proses
Pendirian BUMDesa di
Wukirsari, Kecamatan
Imogiri, Kabupaten
Bantul, D.I
Yogyakarta)”.

kualitatif dengan
pendekatan analisis
deskriptif

Bantul seperti didesain sedemikian rupa
sehingga hanya bisa diakses oleh masyarakat
dengan kuota terbatas. Ruang partisipasi telah
diambil dan diisi oleh kelompok yang memiliki
ikatan dengan pemerintah desa. Pada prinsipnya
pola tersebut jelas telah mencederai demokrasi.
Pada kondisi tersebut, tanpa diduga, terdapat
beberapa individu yang tergabung sebagai
kelompok maupun perseorangan yang memaksa
hadir di Balai Desa dengan mengabaikan
undangan formal

dengan adanya BUMDes.
2. Sedangkan pada penelitian

sekarang peneliti ingin
mengetahui Bagaimana
eksistensi  Badan  Usaha  Milik
Desa  Maju Sejahtera

10 Yulia Tri Wibawati,
(2015)  : “Kapasitas
Badan Usaha Milik Desa
Dalam Pengelolaan
Potensi Desa (Studi Pada
Bumdes Desa Bleberan
Kecamatan Playen
Kabupaten Gunungkidul
Dalam Pengelolaan
Potensi Wisata Desa)”.

Metode penelitian
yang digunakan
adalah metode
kualitatif dengan
pendekatan analisis
deskriptif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
keberadaan BUMDes mendukung terwujudnya
otonomi desa dengan meningkatkan partisipasi
dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan
potensi wisata oleh BUMDes Desa Bleberan
merupakan bentuk Community Based Natural
Resource Management khususnya bentuk
Community Based Tourism. Kapasitas sistem
yang berupa peraturan perundang-undangan dan
kebijakan pendukung telah disusun dalam
mendukung kegiatan usaha BUMDes.
Pemerintah pusat dan daerah telah menerbitkan
berbagai aturan dan kebijakan pendukung yang
tidak saling bertentangan dengan tujuan
BUMDes. Kapasitas di tingkatan organisasional
bagi BUMDes Desa Bleberan secara umum
sudah memenuhi kebutuhan organisasi dalam
mencapai tujuan

1. Penelitian terdahulu berupaya
menganalisa kapasitas organisasi
BUMDes dengan konteks
otonomi desa dan pariwisata
berbasis masyarakat.

2. Sedangkan pada penelitian
sekarang berupaya untuk
menganalisa eksistensi  Badan
Usaha  Milik  Desa  Maju
Sejahtera serta melihat
bagaimana kontribusi Ekonomi
Syariah Terhadap BUMDes.
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2.6. Kerangka Pikir

Masalah utama yang sedang dialami oleh masyarakat pedesaan adalah

Pendapatan masyarakat yang masih tergolong rendah, kesempatan kerja yang masih

kurang dan aktifitas ekonomi yang tidak berkembang di daerah pedesaan. Masalah

ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat  dan

individu. Melihat kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan berlangsung tanpa upaya

perbaikan. 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.

Imam Syatibi membagi maslahah tersebut menjadi tiga derajat beurutan dari

kebutuhan manusia dari padanya, yaitu: dharuriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah.

Dharuriyyah memegang derajat maslahah tertinggi karena manusia tidak dapat

hidup tanpanya. Maslahah dharuriyyah dilakukan dengan menjaga agama, jiwa/diri,

nasab/keturunan, harta, dan akal. Contoh dari menjaga agama ialah mendirikan

rukun iman dan Islam. Masalahah hajjiyyah merupakan masalahah yang bersifat

memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun,

ketiadaan maslahah hajjiyyah tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun

akhirat. Contoh dari maslahah hajjiyyah adalah rukhsah dalam ibadah, dan jual beli

salam dalam muamalat.  Terakhir adalah maslahah tahsiniyyah. Maslahah

tahsiniyyah ialah pelengkap atau penyempurna dari dua maqashid sebelumnya,

meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia. Salah satu dari maslahah tahsiniyyah

adalah larangan membunuh wanita dan anak kecil dalam peperangan.
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Berangkat dari Teori Imam al Syatibi yakni Teori Maqashid al-syari’ah

dengan melihat pembagian tiga kebutuhan manusia yang kemudian dilakukannya

penelitian di BUMDes Maju Sejahtera hal ini dilakukan untuk melihat aktivitas

operasional BUMDes Maju Sejahtera apakah sudah mengaplikasikan atau dalam

kegiatan usahanya sudah mencerminkan ketiga kebutuhan manusia tersebut yakni

dharuriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah. Hal ini dapat dilakukan analisis dengan

melakukan pengkajian berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari hasil

Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Focus Grup Discussion (FGD) dengan

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melihat apakah BUMDes Maju

Sejahtera sudah mencerminkan sifat-sifat kenabian dalam kegiatan operasionalnya

atau dalam dharuriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Badan Usaha Milik Desa Maju Sejahtera di Desa
Lambusa Kec. Konda Kab. Konawe Selatan

Imam al-Syatibi

Teori
Maqashid al-syari’ah

dharuriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah.
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