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ABSTRAK
PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PUJOKERTO KECAMATAN 
TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh:
Yuli Widyastuti

Dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk 
memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat,terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang 
belum dimanfaatkan,dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu 
mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraan. Dari hal tersebut kemudian pemerintah desa 
Pujokerto mendirikan BUMDES Sejahtera yang diharapkan mampu membantu 
mensejahterakan  masyarakat dengan ikut berpartisipasi langsung. BUMDES
Sejahtera dan telah berdiri dari tahun 2013 dengan 3 unit usaha yang 
dijalankan.Tetapi dari data yang didapat masih terdapat ketimpangan
kesejahteraan didesa Pujokerto, sedangkan pada BUMDES di daerah lain dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tetapi di Pujokerto belum dapat 
berperan terhadap kesejahteraan masyarakat. Permaslahan yang diteliti adalah 
bagaimana peran BUMDES Sejahtera terhadap kesejahteraan masyarakatat serta 
bagaimana pandangan dari ekonomi Islam.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
melihat peran BUMDES Sejahtera terhadap kesejahteraan masyarakat serta 
bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan.

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data yang 
digunakan adalah data primer dan skunder. Data diperoleh dengan cara observasi, 
wawancara, penyebaran angket (kuisioner) dan dokumentasi. Dengan Populasi 
pengelola BUMDES Sejahtera dan masyarakat yang berjumlah 704 KK dengan 
sampel 71 KK.

Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa BUMDES Sejahtera berdiri 
sejak tahun 2013 dan memiliki tiga unit usaha yaitu unit usaha penyewaan hand 
traktor, unit usaha ternak sapi dan unit usaha pasar desa. Unit usaha yang paling 
berkembang yaitu unit usaha penyewaan hand traktor sedangkan untuk unit 
usaha lainnya belum ada perubahan dalam membantu mensejahterakan 
masyarakat Pujokert.

Peran BUMDES Sejahtera di desa Pujokerto yang sudah berdiri sejak 
tahun 2013 belum dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, seperti kesejahteraan yang belum merata bagi sebagian 
masyarakat masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di Desa
Pujokerto, hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala dan kurang maksimalnya 
kinerja serta menejemen BUMDES Sejahtera itu sendiri. Dari perspektif Islam, 
kesejahteraan bukan hanya diukur dari sisi materi tetapi juga non materi. 
Mayarakat Pujokerto sudah dapat dikatakan sejahtera dalam pandangan ekonomi 
islam  karena telah memenuhi kebutuhan al-dharuriyyah (primer),al-hajiyyah
(skunder) dan al-thsaniyyah (pelengkap).
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MOTTO

                                            

Dan Barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang 

berbuat kebaikan, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang 

kokoh. dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan.

(Q.S. Al-Luqman (31) ayat 22)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut , terlebih 

dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan 

bagi pembaca perlu adanya penegasan judul. Oleh karena itu, untuk 

menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya pembatasan terhadap 

arti kalimat dalam skripsi ini. Dengan harapan memperoleh gambaran yang 

jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah PERAN 

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PUJOKERTO KECAMATAN 

TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF

EKONOMI ISLAM

Adapun istilah-istilah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

2. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) adalah sebagai usaha desa yang 

dimaksud untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik 

yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian 



2

yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek 

pemerintah dan pemerintah daerah.1

3. Kesejahteraan Masyarakat menurut kamus bahasa Indonesia, 

kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, 

makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan 

yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana 

orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai 

dan makmur.2

4. Perspektif  adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun keyakinan tentang 

sesuatu hal.3

5. Ekonomi Islam. Ekonomi adalah ilmu mengenai azas-azas produksi, dan 

pemakaian barang-barang serta kekayaan.4 Sedangkan Ekonomi Islam

adalah ilmu ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai 

pertimbangan dan orientasi aspek nilai serta norma kehidupan, seperti 

norma dan nilai-nilai dalam ajaran sya’riah Islam yang sesui dengan Al-

Qur’an dan As-Sunnah.

                                                          
1UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.
2Amirus Sodik, Kesejahteraan Dalam Islam , Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, 

Desember 2015.
3Yusuf Qhardawi. Fikuh Zakah Muassasat Ar-risalah Beirut Libanan. Cet II 1408H/1998

terjemahan Didin Hafifudin. h. 1.
4P3EI,Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 

h.17.
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B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judull penelitian ini adalah :

1. Secara Objektif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Usaha 

Milik Desa di desa Pujokerto yang tidak dapat berjalan baik serta 

berperan dalam mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, 

sedangkan pada BUMDES di daerah lain dapat mempengaruhi 

kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu peneliti ingin melihat 

apakah adanya BUMDES dapat berperan terhadap tingkat 

kesejahteraan masyarakat di desa Pujokerrto Kec. Trimurjo Kab. 

Lampung Tengah.

2. Secara Subjektif

a. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca dan 

pihak pemerintah desa Pujokerto sendiri tentang Badan Usaha 

Milik Desa dalam mensejahterakan masyarakat Pujokerto 

Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah. Judul itu 

memberikan penambahan dan mengembangkan wawasan baik 

bagi penulis, pembaca, ataupun Badan Usaha Milik Desa yang 

ada di desa Pujoketo.
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b. Pokok bahasan dalam skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu 

yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam, 

jurusan Ekonomi Islam.

c. Literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam 

penyususnan skripsi ini tersedia, sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan.

C. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah 

untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut atas desentralisasi.

Otonomi yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk 

menjalankan pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat didaerah. Konsep otonomi daerah terkait 

penghargaan terhadap kekhasan daerah maka pemerintah memberikan hak 

otonomi terhadap desa. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi 

bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah 

pedesaan yang mencapai 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. 

Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan menempatkan 

desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai 

kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan 

kota akan dapat lebih diwujudkan. Program dan kegiatan pembangunan 

perdesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor-sektor 
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pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan bidang sosial budaya dan 

lainnya.5

Dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk 

memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat,terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang 

belum dimanfaatkan,dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu 

mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat. 

Dalam era otonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses 

dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik 

sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah 

desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa. 

Walaupun desa telah memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun 

diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi 

terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu suatu 

lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal maka 

didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya 

berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, 

pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.  

                                                          
5Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Perdesaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2013), h 3.
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Dalam Al-quran juga sudah  dijelaskan bahwa kesejahteraan sudah ada 

pada jaman Nabi Muhammad Saw, dan menjadi misi bagi kerasulan Nabi 

Muhammad Saw sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi :6

            

Artinya: 
“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 
semesta alam”.  (AL-Anbiya’ (21) ayat 107).

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau 

kemakmuran. Nabi Muhammad Saw memperkenalkan sistem ekonomi Islam, 

konsep kesejahteraan ini yang akan di bahas dalam tatanan ekonomi Islam.

Ekonomi Islam adalah ilmu yang multidimensi/ interdisiplin, komperhensif, 

dan saling terintegrasi, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari Al-qur’an 

dan As-sunah, dan juga ilmu rasional, dengan ilmu manusia dapat mengatasi 

masalah-masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai falah 

(Kebahagiaan).7

Pendirian BUMDES adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan 

ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisifatip, 

emansifatif, transparasi, akuntabel, sustainable. Dinyatakan dalam Undang 

undang No. 6 Tahun 2014 bahwa BUMDES dapat didirikan sesuai dengan 

                                                          
6Veithzal Rivai, Andi Buchari, Islamic Economics (Jakarta: Bumi Aksara,2009), h.115.
7Ibid, h.91.
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kebutuhan dan potensi desa setempat. Yang dimaksud dengan kebutuhan dan 

potensi desa adalah sebagai berikut;

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;

2. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal;

3. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha 

sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat;

4. Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat

BUMDES juga didirikan untuk menekan berkembangnya sistem usaha 

kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai 

kehidupan bermasyarakat. BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di 

desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial 

(commercial institution). BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak kepada 

kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan 

sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan 

melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Di beberapa kabupaten telah banyak desa yang mempunyai BUMDES, 

ada yang secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada, ada 

juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan 

stimulan permodalan awal dari APBD kabupaten melalui dana hibah dengan 

status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUMDES.
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Di Kabupaten Lampung Tengah provinsi Lampung yakni tepatnya di 

Kecamatan Trimurjo. Trimurjo merupakan sebuah Kecamatan yang memiliki 

14 (Empat belas) desa/kelurahan yang sebagian masih berada diwilayah yang 

memiliki beragam macam potensi pertanian, perdagangan, air bersih dan 

perternakan yang masih belum dikelola dengan optimal di Kecamatan 

Trimurjo kabupaten Lampung Tengah. Desa Pujokerto merupakan Desa yang 

dikenal dengan desa yang memiliki sumber daya alam yang banyak dengan 

hasil pertaniaan yang baik pula. Desa Pujokerto ini memiliki 2.671 jiwa yang 

terdiri dari laki-laki dan perempuan dan mempunyai luas wilayah  419,5 Ha.

Badan usaha desa Pujokerto didirikan pada 15 November 2013 badan usaha 

desa Pujokerto kemudian diberi nama Badan Usaha Milik Desa Sejahtera atau 

biasanya disingkat dengan nama “BUMDES Sejahtera” telah disahkan dan

ditetapkan melalui peraturan desa/kampung.

Dari hasil survei pengamatan penelitian tentang usaha di Desa Pujokerto. 

Badan usaha milik desa disini menjalankan beberapa jenis unit usaha untuk 

menambah kas atau pendapatan desa yaitu :

1. Unit usaha bidang pertanian, 

2. Unit usaha bidang peternakan,

3. Unit usaha bidang pasar. 

BUMDES Sejahtera ini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 

belakangan ini tetapi masih terlihat adanya ketimpangan kesejahteraan di desa 



9

tersebut dapat dilihat dari data tabel tingkat kesejahteraan di desa Pujokerto 

pada tahun 2015-2016 :

TABEL 1.1
TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PUJOKERTO

Tingkat  Kesejahteraan 2015 2016

Jumlah keluarga pra sejahtera 113 101
Jumlah keluarga sejahtera 1 210 218
Jumlah keluarga sejahtera 2 239 253
Jumlah keluarga sejahtera 3 117 127
Jumlah Keluarga Sejahtera 3 
plus

3 5

Jumlah Keluarga 683 704
Sumber Data : Dokumentasi Data Kampung Pujokerto (2016)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 dan 2016 jumlah 

tingkatan keluarga pra sejahtera di desa Pujokerto masih terlihat tinggi. 

Pemerintah desa telah membuat Badan Usaha Milik Kampung (BUMDES

Sejahtera) yang bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli desa dan juga 

mensejahterakan masyarakat tetapi dalam dua tahun berdirinya badan usaha 

tersebut ternyata belum dapat mensejahterakan seluruh masyarakat di desa 

Pujokerto. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDES Sejahtera) di desa Pujokerto serta untuk mengetahui 

permasalahan yang ada, dimana BUMDES di daerah  lain dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya tetapi mengapa BUMDES Sejahtera di 

Pujokerto belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya serta 
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apakah peran  dari badan usaha tersebut dapat mempengaruhi tingkat 

kesejahteraan masyarakat di desa Pujokerto.

D. Rumusan Masalah

Agar dalam pembahasannya lebih terarah dan berproses, maka penulis 

perlu membuat rumusan-rumusan yang menurut penulis penting  dan tidak 

bisa disepelekan dari pembahasan ini. Penulisan skripsi ini dirumuskan dalam

rangka menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDES

Sejahtera) terhadap kesejahtraan masyarakat di desa Pujokerto Kec. 

Trimurjo kab. Lampung Tengah?

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap BUMDES Sejahtera 

dalam mensejahteraakan masyarakat di desa Pujokerto Kec.Trimurjo 

Kab.Lampung Tengah?

E. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu 

yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus 

dilakukan dalam penelitian, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk melihat bagaimana peran BUMDES Sejahtera dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Pujokerto Kec. 

Trimurjo Kab. Lampung Tengah.
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b. Untuk melihat bagaimana BUMDES Sejahtera dapat mensejahterakan 

masyarakat Pujokerto di pandang dari ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Akademisi dan Masyarakat, sebagai tambahan informasi untuk 

memberikan wawasan pemikiran khususnya bagi pengembangan ilmu 

ekonomi tentang konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam 

pembangunan ekonomi desa dan mensejahterakan masyarakat 

khususnya di desa Pujokerto serta tinjauannya dari konsep ekonomi 

Islam.

b. Bagi Penulis, sangat bermanfaat untuk menambahkan khazanah 

pengetahuan bagi penulis sendiri dan bagi siapa saja yang nantinya 

membaca skripsi ini. Selain itu, sebagai pelaksanaan tugas akademik 

yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar 

sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung.

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif, kelebihan dari pendekatan ini adalah 
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sebagai alat ukur untuk menguji hepotesis dari hasil 

observasi/interview, serta memberikan justifikasi signifikan terhadap 

temuan penelitian berdasarkan uji statistik. Jenis Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik 

individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.8 Penelitian ini 

menggali data yang bersumber dari Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES Sejahtera) di desa Pujokerto Kec.Trimurjo Kab. Lampung 

Tengah. Menurut tujuannya bidangnya bahwa penelitian ini termasuk 

kedalam Penelitian tentang pembangunan ekonomi  mengenai 

kesejahteraan masyarakat, karena kesejahteraan  merupakan salah satu 

indikator dalam mengukur tingkat pembangunan di suatu negara 

maupun daerah. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian 

kepustakaan (library reseach). Penelitian kepustakaan adalah 

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan  literatur 

(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil 

penelitian terdahulu mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

dan kesejahteraan masyarakat.9

                                                          
8Sumadi Suryabrata,  Metodologi Penelitian (Raja Grafindo Persada,  Jakarta, 2009), h.  22
9Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik,(Bumi Aksara Jakarta, 2008),h. 5.
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b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif 

analisis yaitu penelitian untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-

ciri usaha untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau 

hubungan sesuatu yang lain.10 Dalam kaitan dengan penelitian ini 

adalah menggambarkan tentang Badan Usaha Milik Desa/Kampung 

(BUMDES Sejahtera) Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten 

Lampung Tengah.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 

atau objek yang diteliti.11 Dalam hal ini, data primer  yang diperoleh 

peneliti bersumber dari wawancara pengurus BUMDES Sejahtera 

Desa Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kab.Lampung Tengah dan 

kuisioner dari masyarakat Pujokerto. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan 

dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, 

                                                          
10Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Remaja Rosdakarya,  Bandung,  2012),h. 33.
11Muhammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h.57.
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walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli.12 Data 

sekunder yang diperoleh peneliti dari Al-qur’an, Al, Hadist, buku-

buku, jurnal, artikel, majalah dan internet yang mempunyai relevansi 

dan data-data BUMDES Sejahtera dan arsip Kampung Pujokerto tahun 

2016, dokumen-dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan dan sebagainya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi ialah keseluruhan unit elementer yang parameternya akan 

diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel 

penelitian.13 Populasi dalam penelitian ini 704 KK di tiga dusun yang 

ada di Desa Pujokerto serta beberapa anggota pemerintah Desa 

Pujokerto dan pengelola BUMDES Sejahtera.

b. Sampel

Sampel adalah kelompok Kecil yang diamati dan merupakan 

bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga 

dimiliki oleh sampel.14 Sedangkan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Proporsional Sampling Random. Sedangkan 

menurut Arikunto dalam buku Sugiyono “Penentuan pengambilan 

                                                          
12Ibid.
13Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2005),h. 57
14Ibid, h.101
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Sample kualitatif sebagai berikut: Apabila kurang dari 100 lebih baik 

diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-55% 

atau lebih. 

Penelitian ini menggunakan 10% sampel dari jumlah populasi 

yaitu 704 KK di tiga dusun Desa Pujokerto yang berarti sampelnya 

berjumlah 71 KK untuk pengisian Kuisioner sedangkan untuk 

wawancara peneliti mengambil secara acak 4 anggota Pemerintah Desa 

dan juga pengelola BUMDES Sejahtera.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data penelitian, penulismenggunakan 

beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.15 Observasi 

yang penulis lakukan, yaitu dengan melihat peranan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDES) secara real serta juga melihat kesejahteraan 

masyarakat Desa Pujokerto dengan adanya pengelolaan oleh 

BUMDES Sejahtera.

b. Kuisioner
                                                          

15Moh.Nazir, Op.cit..h. 58.
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Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk 

dijawab. Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup ataupun 

terbuka.16 Survey dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 

responden yaitu masyarakat dengan serangkaian pertanyaan terkait 

dengan adanya BUMDES Sejahtera di Desa Pujokrerto. Pengisian 

kuesioner dikukan secara self administered questionare yaitu 

responden diminta menjawab sendiri kuesioner yang telah dibuat 

peneliti.17

c. Interview/wawancara

Interview/wawancara adalah metode pengumpulan data dengan 

cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan 

berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.18 Cara 

peneliti melakukan wawancara yaitu dengan dua macam pendekatan 

yaitu wawancara langsung dan tidak langsung. Pada praktiknya 

penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara 

langsung kepada pengelola BUMDES Sejahtera Pujokerto. 

                                                          
16Sugiono. Op.Cit. h. 142.
17Neuman, W. Lawrence. Social Reasearch Methode, Qualitative and Quantitative 
Approaches(Boston: pearson education. 2003),  h. 60.

18Ibid.
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d. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya 

berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak,  foto 

dan  dapat juga berbentuk file di server, dan flashdisk serta data yang 

tersimpan di website. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan 

waktu.19 Data-data diperoleh dari kegiatan masyarakat di pasar Desa 

Pujokerto, dan juga data yang diperoleh dari pengelola BUMDES, 

Pemerintah Desa Pujokerto dan masyarakat Desa. 

e. Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data 

adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. 

Menimbang dan menyaring data adalah benar-benar memilih secara 

hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang 

tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan, yaitu 

menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.20  Pada 

umumnya pengolahan  data dilakukan dengan  cara :

1) Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap,benar dan sesuai atau relevan 

dengan masalah.

                                                          
19Juliyansyah Noor, Metode Penelitian(Jakarta: Kencana, 2011),h. 141.
20Ibid, h. 86.
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2) Sistematisasi data (sistematizing), yaitu menempatkan data 

menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan 

masalah.21

5. Teknik Analisis Data

Setelah kelanjutan dari pada kegiatan pengumpulan data yang telah 

didapat tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 

kualitatif. Kualitatif adalah metode positivistik yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah 

memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, 

rasional, dan sistematis.22 Untuk mengelolah data diperoleh agar 

penelitian ini dapat terarah dengan baik, maka penulis menggunakan 

metode induktif-generalisasi yaitu hipotesis yang disinggung di atas 

karena hasil pemikiran rasional, maka kebenarannya masih bersifat 

sementara. Oleh karena itu, harus didukung oleh kesesuain data 

korespondensi. Sedangkan kesimpulan yang bersifat generalisasi dari data 

empiris disebut logika induktif yang peluang kebenarannya bersifat 

probobabilistik. Penelitian induktif ini lebih menekankan pada penelitian 

yang bersifat umum  kepenelitian yang bersifat khusus, dimana kenyataan 

di lapangan di kaitan dengan teori yang ada.

                                                          
21Abdul Kadir Muhammad,Hukum dan Penelitian  (Bandung:Cipta Aditya Bakti, 2004),

h126.
22Ibid.
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Logika induktif ini sangat penting artinya dalam rangka menguji 

hipotesis. Bila didukung oleh data empiris berarti mendapat verfikasi atau 

dapat diterima kebenara ilmiahnya. Bila tidak didukung berarti 

diklasifikasi atau ditolak kebenarannya.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pembangunan Desa

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah 

untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut atas desentralisasi. 

Otonomi yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk 

menjalankan pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat didaerah.Era otonomi telah banyak mendukung 

daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta menciptakan kemandirian 

daerah guna meningkatkan pendapatan Asli Desa dan peningkatan 

kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi,sosial maupun politik. 

Hal tersebut masuk kedalam cakupan pembangunan ekonomi daerah yaitu 

di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang 

ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan 

kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) 

dalam wilayah tersebut.23

                                                          
23 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2015), h.374. 
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Akar dari seluruh proses pembangunan adalah Desa,sehingga Desain 

pembangunan harus mengakomdir seluruh aspek yang berkembang 

dinamis dan berorientasi membangun Desa beserta masyarakatnya. 

Pembangunan Desa memegang peranan penting yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap 

pembangunan daerah dan nasional. 24

Wujud pembangunan Desa adalah adanya berbagai program dan 

proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan Desa. 

Sasaran pembangunan Desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf 

hidup masyarakat Desa, pengerahan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan Desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang 

secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat

(empowerment) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan 

permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk 

memenuhi kebutuhan dan memecah kan masalah, sehingga dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Makna pembangunan Desa adalah partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam 

pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar Desa

(outsider stakeholder) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan 

                                                          
24 Sapari Imam Asy’ari. Sosiologi Kota dan Desa,(Surabaya : Usaha Nasional,2004). h. 56.
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program pembangunan yang masuk kedesaanya, akan tetapi lebih dari 

sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana 

pembangunan Desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga 

setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan 

kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki.25Sejalan 

dengan itu, segala potensi lokal walaupun Kecil tetap tidak dapat 

diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan. 

Pembangunan perdesaan harus dilihat sebagai upaya mempercepat 

pembangunan  perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta 

upaya mempercepat pembangunan perekonomian daerah yang efektif dan 

kokoh.Tujuan pembangunan yaitu untuk  mempercepat terwujudnya 

masyarkat adil dan makmur yang menjadi alasan utama diproklamasikan  

kemerdekaan Indonesia. 

Dalam pembangunan ekonomi terdapat strategi terpadu dan 

menyeluruh yang terdapat beberapa pendekatan dalam menggambarkan 

pembangunan Desa, yaitu tujuan utamanya adalah pertumbuhan, 

persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat Desa.26. 

Konsep pembangunan Desa telah  menempatkan perlakuan terhadap 

masyarakat dalam pembangunan pada posisi yang begitu berarti dan 

sentral. Sehingga keterlibatannya dalam proses pembangunan menjadi titik 

                                                          
25Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Perdesaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2013), h.17.
26Ibid. 
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penentu apakah proses pembangunan berjalan dengan baik Pembangunan 

Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. 

Secara umum, pembangunan Desa meliputi dua aspek utama yaitu :27

a. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek 

utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di 

pedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, 

bendungan, irigasi, saranan ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. 

Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan 

Desa.

b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan 

yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan 

kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan

sebagai warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan 

usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, dan sebagainya. Pembangunan

dalam aspek pemberdayaan insani ini selanjutnyadisebut sebagai 

pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Otonomi Desa

Gagasan utama desentralisasi pembangunan adalah menempatkan Desa

sebagai entitas yang otonom dalam pengelolaan pembangunan. Dengan 

demikian, perencanaan Desa dari bawah keatas (bottom up) juga harus 

                                                          
27Ibid.
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diwujudkan menjadi village self planning, sesuai dengan batas-batas 

kewenagan yang dimiliki oleh Desa.28 Kemudian peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain, sebagai 

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemrintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. BPD 

inilah yang harus menjadi roda penggerak otonomi Desa.29

Otonomi Desa atau disebut dengan nama lain berdasarkan amanat Pasal 

18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya harus melingkupi pada 

tiga hak asal-usul, yaitu: pengakuan terhadap susunan asli, pengakuan 

terhadap sisten norma/pranata sosial yang dimiliki dan berlaku, serta, 

pengakuan terhadap basis basis material yakni aset-aset kekayaan Desa

(property right). Dengan demikian, sebenarnya otonomi Desa ini bisa 

diimplementasikan dengan baik dalam kerangka Desa adat, bukan Desa

administratif.30 Tujuan dari otonomi desa salah satunya adalah memperkuat 

posisi desa sebagai subyek pembangunan, menggerakan ekonomi lokal dan 

merangsang partisipasi masyarakat. 

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Desa mendorong agar Desa bisa 

lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

                                                          
28HAW Widjaja, Otonomi Desa (Merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh), (Jakarta: 

Raja Grafindo, 2003), h. 98..
29 Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat 

Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri 2007. 
30Naskah Akademik RUU Desa, Op.Cit.
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masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi 

sumberdaya yang ada. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan

bahwa, “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hakasal usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya pada 

Pasal 19 menjelaskan ”Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan 

hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan 

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. 31

3. Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses 

pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan 

politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat  mampu  

memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.32

Dari pemahaman tentang pentingnya mengedepankan proses

pembangunan yang memberdayakan masyarakat, maka partisipasi masyarakat 

menjadi penting guna kelangsungan proses pembangunan itu sendiri, 

sebagaimana Uphoff (dalam Cernea) menyatakan: 

                                                          
31Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
32Chabib Soleh. Op.cit, h.78.
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Bahwa penting menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan program 
dengan   kebutuhan dan kemampuan penduduk yang diharapkan untuk meraih 
manfaat darinya, sehingga mereka tidak lagi harus diidentifikasikan sebagai 
“kelompok sasaran”. Harus memandang mereka sebagai “pemanfaat yang 
diharapkan”. Merekalah yang akan diuntungkan sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuannya.

Pemberdayaan sebagai proses ataupun sebagai tujuan pada dasarnya akan 

memunculkan keberanian pada individu ataupun kelompok. Sebagai sesuatu 

yang baru dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat tidak luput dari 

berbagai akibat, seperti :

a. Bahwa pemberdayaan masyarakat banyak dilakukan di tingkat bawah 

yang lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan 

manajerial. 

b. Anggapan bahwa teknologi yang diperkenalkan jauh lebih ampuh dari 

pada teknologi masyarakat itu sendiri.

c. Anggapan bahwa lembaga-lembaga yang telah berkembang dikalangan 

masyarakat cenderung tidak efisien dan kurang bahkan menghambat 

proses pembangunan. Akibatnya lembaga-lembaga tersebut kurang 

dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat 

serta memberdayakannya 

Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya dan proses yang 

dilakukan supaya masyarakat memiliki keleluasaan dalam menentukan 

pilihan-pilihan dalam hidupnya yang lebih khas dan lokal itu. Masyarakat 
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dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan Desa.33 Dalam 

perkembangannya model pemberdayaan telah menciptakan suatu metodologi 

pengumpulan data yang akan digunakan untuk merencanakan program 

pembangunan. 

Ada dua versi model pemberdayaan masyarakat yaitu : 

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 pembangunan yang mau bekerjasama dengan 

kelompok penduduk setempat untuk membangun kemandirian.

Terkait dengan dikeluarkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, 

anggaran pendapatan dan belanja Desa diperkirakan akan mecapai 1 milyar 

lebih. Anggaran sebesar itu sebagian besar harus dipergunakan untuk program 

pemberdayaan masyarakat.34 Pemberdayaan lebih fokus pada upaya 

pemberdayaan ekonomi dalam mengentaskan mereka dari jeratan kemiskinan 

(proverty allevation) atau penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian 

tidak mengherankan jika kemudian kegiatan produktif untuk meningkatkan 

derajat pendapatan (income generation). Terkait dengna bentuk-bentuk 

                                                          
33HAW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h.35.
34Ibid. h.76.
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kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, ada 3 

hal pokok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat yang 

oleh Sumadoyo disebut sebagai Tri Bina,yaitu bina manusia, bina usaha dan 

bina lingkungan, sementara itu Mardikanto menambahkan satu lagi yaitu bina

kelembagaan.

c. Bina Manusia

Bina manusia merupakan upaya yang pertama dan paling utama untuk 

dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. 

d. Bina usaha 

Bina usaha merupakan upaya pentinga dalam setiap pemberdayaaan 

masyarakat yang berkaitan tentang usaha. 

e. Bina Lingkungan

Sejak berkembangnya model pembangunan berkelanjutan (sutainable 

development) masalah lingkungan masalah lingkungan dipandang sangat 

penting dalam pembangunan.

f. Bina Kelembagaan

Menurut Hayami dan Kikuchi mengatakan kelembagaan dapat 

diartikan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu 

komunitas (masyarakat).

Pemberdayaan ekonomi yang diajarkan dan dicontohkan oleh para

pendakwah Islam adalah merupakan salah satu upaya membangun 
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kemandirian ekonomi masyarakat. Kemandirian ekonomi masyarakat dapat 

dicapai melalui pemenuhan dua hal, yaitu optimalisasi potensi local dan

pengembangan budaya bisnis syari’ah. Pada optimalisasi potensi local, yang

menjadi parameternya adalah sejauh mana suatu bangsa mampu menggali,

mengelaborasi dan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki.

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus 

“pengingat”bagi kelompok manusia yang lebih “berdaya” untuk saling 

membantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah 

yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati 

terhadap sesama harus di pupuk sejak awal.Ini sejalan dengan firman Allah 

dalam surat al-Hasyr ayat 7 dan juga ada pada hadist riwayat Bukhori yang 

berbunyi :

ِمِن َقاَل : َقاَل َرُسْوُل اهللا َصّلى اُهللا علیِھ َوَسّلَم : َالُمؤِمُن ِلْلُمؤ َعْن أِبْي ُموَسى َرِضَي اُهللا َعْنُھ

))₍َكاْلُبْنَیاِن َیُشدُّ َبْعُضُھ َبْعًضا ((روه مسلم

Artinya :

Abu Musa mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, “Orang mukmin yang 

satu dengan mukmin lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling 

mengokohkan satu sama lainnya.(HR.Bukhari Muslim No.4684).
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Proses pengembangan dan pemberdayaan akan menyediakan ruang 

kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan yang bermanfaat untuk 

individu tersebut dengan berdasarkan kualitas dan skill yang dimiliki.35

Karena itu, dalam 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 dititik beratkan pada “menghapuskan penyebab 

kemiskinan”bukan pada “penghapusan kemiskinan”semata seperti halnya 

dengan memberikan bantuan- bantuan yang sifatnya sementara (temporer).

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Pengertian BUMDES

Pengertian BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa menurut

Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha Desa

yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal 

dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha Desa yang 

dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat

perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi 

                                                          
35  Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h.29.
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Desa.36 Hal tersebut berarti pembentukan BUMDES didasarkan pada 

kebutuhan, potensi, dan kapasitas Desa, sebagai upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Permendagri juga mengandung  substansi yang 

inovatif diantaranya yaitu :

a. Pembentukan BUMDES bersifat kondisional, yang membutuhkan 

sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar kalayak pembentukan.

b. BUMDES merupakan usaha Desa yang bercirikan kepemilikan 

kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah Desa, bukan hanya 

dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, 

melainkan menjadi milik pemerintah Desa dan masyarakat. Berbeda 

dengan koperasi yang dimiliki dan bermanfaat hanya untuk 

anggotanya, BUMDES dimiliki dan dimanfaatkan baik oleh 

pemerintah Desa dan masyarakat secara keseluruhan.

c. Mekanisme pembentukan BUMDES bersifat inklusif, deliberatif dan 

partisipatoris. Artinya BUMDES tidak cukup dibentuk oleh 

pemerintah Desa, tetapi dibentuk melalui musyawarah Desa yang 

melibatkan berbagai komponen masyarakat. Secara organisasional 

musyarawah Desa juga dilembagakan sebagai institusi tertinggi dalam 

BUMDES, seperti halnya rapat anggota dalam koperasi.

d. Pengelolaan BUMDES bersifat demokratis dan teknokratis. 

                                                          
36 Herry Kamaroesid, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, (Jakarta : Mitra 

Wacana Media, 2016), h.1
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BUMDES adalah sebuah lembaga perekonomian yang berperan dalam 

kegiatan ekonomi masyarakat desa. Peran kelembagaan sangat penting 

dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur 

kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi Desa

guna menunjang pembangunan Desa. Dengan adanya kelembagaan petani 

dan ekonomi Desa sangat terbantu dalam hal mengatur silang hubungan 

antar pemilik input dalam menghasilkan output ekonomi Desa dan dalam 

mengatur distribusi dari output tersebut.37

2. Landasan HukumBUMDES

Dasar pembentukan BUMDES adalah UU No. 32 tahun 2004 pasal 213 

yang berbunyi :

a. Desa dapat mendirikan badan usaha milik deesa sesuai dengan kebutuhan 

dan potensi Desa. 

b. Badan usaha milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

c. Badan usaha milik Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat 

melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

                                                          
37Muslimin Nasution, Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan Untuk Agroindustri, 

(Bogor: IPB Press, 2002), h. 15.
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Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Pemerintah bahkan membuat satu bab khusus mengenai BUMDES yaitu pada 

BAB X BADAN USAHA MILIK DESA dalam pasal 87 yang berbunya :38

a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES.

b. BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong 

royongan.

c. BUMDES dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau 

pelayanan umum sesuia dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, dan diatur  lebih rinci 

melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang 

BUMDES.

3. Tujuan BUMDES

Tujuan utama dari pendirian BUMDES yaitu  :

a. Mendorong perkembangan perekonomian desa

b. Meningkatkan pendapatan asli desa

c. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif 

masyarakat desa yang berpenghasilan rendah

d. Mendorong berkembangan usaha mikro sektor informal

Didalam Pasal 3 PermenDesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDES 

dididrikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan Desa, meningkatkan 

                                                          
38Undang-undang Desa 2014  (Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa), Fokus Media, Bandung, 2014), h.51.
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pendapatan masyarakat, meningkatkan potensi Desa serta dapat 

mensejahterakan masyarakat.

4. Pendirian BUMDES

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah 

merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang 

dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyonga. 39 BUMDES 

didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa yang merupakan prakarsa 

masyarakat Desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah di gali 

dari keinginan dan hasrat untuk menciptakansebuah kemajuan di dalam 

masyarakat Desa. Berkaitan dengan alasan ini maka seharusnya BUMDES 

mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

5. Pengurusan dan Pengelolaan BUMDES

Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari 

organisasi Pemerintahan Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelolaa 

BUMDES terdiri dari :

a. Penasihat;

b. Pelaksana Oprasional; dan

c. Pengawas

                                                          
39Departeman Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) 

Fakultas Ekonomi UNIBRAW. Buku Panduan Pendiriandan Pengelolaan BUMDES. 
(Jakarta:Pimpinan PusatRelawanPemberdayaan Desa Nusantara (PP RPDN), 2007). h.32.
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Susunan kepengurusan BUMDES dipilih oleh masyarakat Desa melalui 

Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang 

Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah 

Desa.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES penting untuk diuraikan agar 

paham dan di persepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah Desa, 

anggota (penyerta modal), BPD, PemKab, dan masyarakat. Dalam Buku 

Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat 6 

(enam) prinsip dalam mengelola BUMDES yaitu :

a. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu

melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan

kelangsungan hidup usahanya.

b. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus bersedia

secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi

yang dapat mendorong kemajuan usahaBUMDES.

c. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat

umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakatdengan 

mudah dan terbuka.
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d. Kesetaraan (emansipasi)

Semua pihak yang terlibat dalam BUMDES harus diperlakukan 

sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama  mempunyai hak 

dan kedudukan yang sama.

e. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara

teknis maupun administratif.

f. Berkelanjutan (sutainabel)

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh

masyarakat dalam wadah BUMDES.

6. Keuangan BUMDES

Masalah keuangan dalam BUMDES secara umum diatur dalam

Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut 

ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDES yaitu pemerintah Desa, 

tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau 

kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah Desa adalah merupakan 

kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh 

pemerintah, Pemprov, PemKab/pemKot dapat berupa dana untuk tugas 

pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan pihak 
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swasta dan masyarakat. BUMDES dapat melakukan pinjaman keuangan 

kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah.

Persentase permodal BUMDES 51% adalah berasal dari Desa,sementara 

sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

7. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES

a. BUMDES Banking

BUMDES yang bertipe bangking atau semacam lembaga keauangan 

mikro sebenarnya hadir paling awal sebelum hadir BUMDES tipe-tipe 

lain, bahkan sebelum istilah BUMDES itu sendiri lahir. 

b. BUMDES Serving

BUMDES serving mulai tumbuh secara inkremental di banyak Desa. 

Keterbatasan air bersih dan ketidakmampuan sebagian besar warga 

mengakses air bersih, mendoronng banyak Desa mengelola dan melayani 

air bersih dengan wadah BUMDES atau PAM Des. 

c.  BUMDES Brokering dan Renting

Sebelum ada BUMDES sebenarnya sudah ada banyak Desa yang 

menjalankan usaha Desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara 

seperti pelayanan pembayaran traktor, dan juga pasar Desa. Ini adalah 

bisnis sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan captive 

market yang jelas meskipun hanya beroprasi di dalam Desa sendiri. 

Namun dalam banyak kasus penyewaan traktor juga menjadi bentuk 
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proteksi Desa terhadap petani. Di kala musim tanam, permintaaan akan 

traktor  pasti tinggi, dengan harga sewa tinggi yang dimainkan oleh 

swasta. Dalam kondisi ini Desa hadir menyewakan traktor kepada petani 

dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan bisa dibayar setelah panen.

d. BUMDES Trading

BUMDES yang berdagang kebutuhan pokok dan saran produksi 

pertanian mulai tumbuh di banyak Desa. Ini adalah bisnis sederhana, 

berskala lokal dan berlingkup internal Desa, yakni melayani kebutuhan 

warga setempat. Sejauh ini belum ada contoh terkemuka BUMDES 

tranding yang besar dan sukses. BUMDES berjenis tranding ini tidak 

mampu mengimbangi capaian bisnis yang digerakkan oleh borjouis lokal 

yang memberi ciri khas satu Desa satu produk. Dengan kalimat lain 

tampaknya belum ada BUMDES yang secara gemilang tampil sebagai 

penanda “ satu Desa satu produk”.

8. Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam

Pemanfaatan harta dalam Islam dipandang sebagai kebaikan. Kegiatan 

ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun ruhani 

sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba 

Allah SWT untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat atau yang 

biasa disebut dengan Falah. Kebahagiaan di Dunia berarti terpenuhinya 

segala kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk ekonomi. Sedang 
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kebahagiaan di akhirat kelak berarti keberhasilan manusia dalam 

memaksimalkan fungsi kemanusiaannya (ibadah) sebagai hamba Allah 

sehingga mendapatkan ganjaran dari Allah SWT yaitu kenikmatan ukhrawi 

(surga). Seseorang yang ingin mendapatkan kebahagian dunia akhirat dituntut 

harus mampu berjalan pada ‘jalan Ilahi’. Artinya, tunduk dan patuh pada 

peraturan dan ketentuan yang telah Allah SWT ciptakan bersamaan dengan 

pelaksanaan segala aktifitas ekonomi manusia, termasuk di dalamnya 

ketentuan mengenai pemanfaatan harta yang dilakukan oleh umat muslim. 

Dalam sistem ekonomi Islam,harta adalah materi yang kepemilikan 

mutlaknya berada di tangan Allah SWT dan pengelolaanya ditangan manusia, 

Allah SWT berfirman: 

                     

            

Artinya :
Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian 

dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-

orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari 

hartanya memperoleh pahala yang besar. (Q.S. Al-Hadid ayat 7).

Harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, 

karena Dia yang menciptakan. Akan tetapi, Allah memberikan hak kepada 

manusia untuk memanfaatkannya (hak pakai). Dalam Islam kepemilikan 
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pribadi, baik atas  barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal 

sangat dihormati walaupun hakikatnya tidak mutlak, dan pemanfaatanya tidak 

boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan dengan ajaran Islam.40

D. Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Masyarakat secara Umum

Secara umum, istilah kesejahteran sosial sering diartikan sebagai

kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya 

segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti 

makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. 

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Pasal 1 Ayat 1, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup 

layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya. 

Upaya auntuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi 

rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan 

sosial. Tujuan dari kesejahteraan berdasarkan UU Nomor 11 Pasal 3 

Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan  taraf  kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.

                                                          
40 Veithzal Rivai dan Andi Buchari,Op.cit, h.362.
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b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.

c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan

menangani masalah kesejahteraan sosial.

d. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan

berkelanjutan.

e. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan

sosial.

Ada beberapa definisi kesejahteraan sosial menurut para ahli, yaitu:

a. Menurut Walter A. Friedlander, 1961 dalam  Pengantar Kesejahteraan 

Sosial oleh Drs. Syarif Muhidin, Msc. “Kesejahteraan sosial adalah 

sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-

lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok 

untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan 

relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka 

mengembangkan kemampuannya sepenuh mungkin dan meningkatkan 

kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan 

masyarakat.”

b. Menurut Dwi Heru Sukoco, 1995 dari buku Introduction to Social

Work Practice oleh Max Siporin. “Kesejahteraan sosial mencakup

semua bentuk intervensi sosial yang secara pokok dan langsung untuk 
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meningkatkan keadaan yang baik antara individu danmasyarakat 

secara keseluruan. Kesejahteraan sosial mencakup semua tindakan dan 

proses secara langsung yang mencakup tindakan dan pencegahan 

masalah sosial, pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan 

kualitas hidup.”

c. Sebagaimana batasan PBB, kesejahteraan sosial adalah kegiatan-

kegiatan yang terorganisasi yang betujuan untuk membantu individu 

atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan 

meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan 

masyarakat.

Mengacu pada pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

konsep kesejahteraan memiliki beberapa kata kunci yaitu terpenuhinya

kebutuhan dasar, dan juga dapat melaksanakan fungsi sosial warga 

negara. Upaya untuk mencapai kesejahteraan dapat dilakukan secara 

individu atau kelompok. Pencapaian secara kelompok dapat diupayakan 

dengan membentuk paguyuban, koperasi, asosiasi, dan organisasi lainnya.

Kesejahteraan terdiridari dua macam yaitu:

a. Kesejahteraan Perorangan

Kesejahteraan Perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut 

kejiwaan (state ofmind). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan 

kemakmuran dan factor-faktor ekonomi lainnya, Kesejahteraan 
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perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari 

warga yang bersangkutan. 

b. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat adalah kesejahteraan semua 

perorangansecara keseluruan anggota masyarakat. Kesejahteraan 

masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang 

keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar 

kehidupan masyarakat.41 Dalam hal ini kesejahteraan yang 

dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat. 

Pelaksanaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat harus bersifat demokratis. Dalam hal ini meningkatkan 

kesejahteraan perekonomian masyarakat lebih baik masyarakat tersebut 

dilibatkan langsung didalamnya.

2. Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan menurut islam meliputi kesejahteraan dari sisi materi 

dan juga non materi. Islam mengajarkan bahwasanya harta bukanlah satu-

satunya indicator keesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah alat 

yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT.  Falah

berasal dari bahasa arab dari kata kerja aflaha-yuflihu yang berarti 

                                                          
41Rudy Badrudin, Ekonomika Otonomi Daerah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012),

h. 145.
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kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan 

kemenangan dalam hidup.42 Falah, kehidupan yang mulia dan sejahtera 

didunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan 

kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan 

masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan mashlahah. 

Mahslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non 

material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai 

makhluk yang paling mulia. Menurut Al-Syathibi, mashlahah dasar bagi 

kehidupan manusia terdiri dari lima hal yaitu agama (ad-din), jiwa (an-

nafs), intelektual/akal (al-aql), keluarga dan keturunan (an-nasl), dan 

material (al-mal). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar 

manusia yaitu kebutuhan mutlak harus dipenuhi agar manusia hidup 

bahagia didunia dan diakhirat.Jika salah satu kebutuhan diatas tidak 

terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan 

sempurna.43

Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan didasarkan pada 

pandangan yang komperhensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan 

menurut Islam dalam buku P3EI yang mengemukakkan teori Umar 

Chapra mencakup dua pengertian yaitu44:

                                                          
42Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), EkonomiIslam,  Jakarta: 

Rajawali Press, 2009,  h. 2
43Ibid.
44Ibid, h. 4
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a. Kesejahteraan holistic dan seimbang. Yaitu Kecukupan materi yang 

didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spriritual serta mencakup 

individu dan sosial.Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, 

karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara 

keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individu 

sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat 

keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

b. Dunia dan diakhirat, sebab manusia tidak hanya hidup dialam dunia 

saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau kemusnahan dunia 

(akhirat). Kecukupan materi didunia ditunjukkan dalam rangka untuk 

memperoleh kecukupan diakhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat 

dicapai maka kesejahteraan diakhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia 

merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai 

dibandingkan kehidupan dunia.

Dalam bentuk kesejahteraan perspektif Islam, tentu dalam hal ini 

tidak bisa dilepaskan tolak ukur pedoman umat Islam yaitu kepada Al-

Quran dan Al-Hadist.45

                     

                        

                                                          
45 Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h.113.
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Artinya :
Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya 
berjumlah besar dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya 
meminta air kepadanya: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!". Maka 
memancarlah dari padanya duabelas mata air. Sesungguhnya tiap-tiap 
suku mengetahui tempat minum masing-masing. dan Kami naungkan 
awan di atas mereka dan Kami turunkan kepada mereka manna dan 
salwa. (kami berfirman): "Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah 
Kami rezkikan kepadamu". mereka tidak Menganiaya Kami, tapi 
merekalah yang selalu Menganiaya dirinya sendiri. (Q.S. Al-A’raf (7) 
ayat 160).

Al-Quran secara tegas sekali menyatakan, bahwa kebahagiaan itu 

tergantung kepada ada atau tidak adanya hubungan manusia dengan 

Tuhan dan dengan sesama manusia sendiri.Bahwa Islam tidak menerima 

untuk memisahkan agama dari bidang kehidupan sosial, maka Islam telah 

menetapkan suatu metode lengkap yang mencakup garis-garis yang harus 

dipatuhi oleh tingkah laku manusia terhadap dirinya sendiri atau 

kelompok.46

                                                          
46 Suryadi Effendi”, Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Didesa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi”. (Skripsi Program Sarjana 
Ilmu Sosial Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), h. 35
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Terdapat sejumlah argumentasi baik yang bersifat teologis-normatif 

maupun rasional-filosofis yang menegaskan tentang ajaran Islam amat 

peduli untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pertama, dilihat dari pengertiannya sejahtera sebagaimana 

dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, 

sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam 

gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan 

pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari 

pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial 

sejalan dengan misi Islam itu sendiri.Misi inilah yang sekaligus menjadi 

misi kerasulan Nabi Muhammad.47

Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek 

ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial.

Hubungan dengan Allah.Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi 

dengan anjuran melakukan amal shaleh, yang didalamnya termasuk 

termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam

yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat Syahadat, 

shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan 

sosial.48

                                                          
47Cahyadi Takariawan, Perekonomian Masyarakat Islam, Intermedia, Solo, 2001, h. 103.
48Ibid, h. 106
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Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi 

kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, 

sebagaimana dikemukakan H.M Quraish Shihab dalam bukunya wawasan 

Al-Quran menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan Al-

Quran tercermin disurga yang dihuni oleh adam dan isterinya yang sesaat  

sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan dibumi.

Keempat, didalam ajaran Islam, terdapat pranata dan lembaga yang 

secara langsung berhubungan dengan upaya penciptaan kesejahteraan 

sosial, seperti wakaf dan sebagainya semua bentuk pranata dan lembaga 

sosial berupaya mencari berbagai alternative untuk mewujudkan 

kesejahteraan sosial.49

Kelima, ajaran Islam mengenai perlunya mewujudkan kesejahteraan 

sosial ini selain dengan cara memberikan motivasi sebagaimana tersebut 

diatas, juga disertai dengan petunjuk bagaimana mewujudkannya. Ajaran 

Islam menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimulai dari perjuangan 

untuk mewujudkan dan menumbuh suburkan aspek-aspek akidah dan 

etika pada diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang 

seimbang. Selain itu, ajaran Islam menganjurkan agar tidak memanjakan 

orang lain atau membatasi kreativitas orang lain, sehingga orang tersebut 

tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dengan demikian, ajaran Islam

tentang kesejahteraan ini termasuk didalamnya ajaran yang mendorong 
                                                          

49Ibid, h. 107
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orang untuk kreatif dan bersikap mandiri tidak banyak bergantung pada 

orang lain.50

Bersumber dari pandangan  hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar 

dalam ekonomi yaitu51:

a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, 

keberanian dan konsisten pada kebenaran.

b. Pertanggung jawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta 

sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki 

tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah 

dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab 

untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum bukan kesejahteraan 

secara pribadi atau kelompok tertentu saja.

c. Tafakul (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat akan 

mendorong terciptanya hubungan  yang baik antara individu dan 

masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan 

vertical, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara 

seimbang.

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

a. Indikator kesejahteraan masyarakat secara umum

                                                          
50Cheina Dwi, Sartika Dewi, Perkenalan Masyarakat Tentang Islam, Media Marwin, Jakarta, 

2006, h. 153
51Ruslan Abdul Ghapur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2013, h. 68.
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Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indicator, 

indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian 

masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. 

Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat 

menurut beberapa organisasi sosial dan menurut beberapa 

ahli.Kesejahteraan masyarakat yang hanya diukur dengan indicator 

moneter menunjukan ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan 

masyarakat karena adanya kelemahan indikator moneter. Oleh karena 

itu, Beckerman membedakan indicator kesejahteraan masyarakat 

dalam tiga kelompok, yaitu : 52

1) Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat didua Negara dengan memperbaiki cara perhitungan 

pendapatan nasional yang dipelopori Colin Clark, Gilbert, dan 

Kanvis.

2) Kelompok yang berusaha untuk menyusun penyesuaian 

pendapatan masyarakat dibandingkan dengan mempertimbangkan 

perbedaan tingkat harga setiap Negara.

3) Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat 

kesejahteraan setiap warga Negara berdasarkan data yang tidak 

                                                          
52Rudy Badrudin, Op, Cit., h. 147-148
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bersifat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi 

minyak yang dipelopori Bennet.

Menurut BKKBN ada lima indicator yang harus dipenuhi agar 

suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, yaitu: 

anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang 

dianut masing-masing. Seluruh anggota keluarga pada umumnya 

makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai 

pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan bepergian, bagian 

terluas lantai rumah bukan dari tanah, bila anak sakit atau PUS 

(Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB ke sarana/petugas 

kesehatan serta diberi cara KB modern.53

Dari beberapa definisi indikator kesejahteraan diatas dapat 

disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:54

1) Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat 

yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun 

pendapatan anggota-anggota rumah tangga. penghasilan tersebut 

biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun 

pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indicator 

pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

                                                          
53Sub Direktorat Analisis Statistic, Analisis Dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000, 

Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2008, h.4
54Ibid, h. 17-18
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a) Tinggi (Rp >5.000.000)

b) Sedang (Rp. 1000.000- Rp 5000.000)

c) Rendah (< Rp. 1.000.000).

2) Konsumsi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indicator 

kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang 

penelitian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk 

konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga 

dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga 

tersebut.rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih 

besar untuk konsumsi makanan yang mengindikasikan rumah 

tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat 

penghasilan rumah tangga, makin Kecil proporsi pengeluaran 

untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga 

akan semakin sejahtera bila presentase pengeluaran untuk makanan 

akan jauh lebih Kecil dibandingkan presentase pengeluaran untuk 

non makanan <80% dari pendapatan.

3) Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang 

diberikan oleh dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai 
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kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap 

melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang 

lain. sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-

lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan 

sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggara 

pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan 

sosial dan kemajuan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai 

tradisional yang serupa nilai-nilai luhur yang hasil kewajiban 

untuk memenuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku 

jiwa patriotisme dan sebagainya. Menurut menteri pendidikan 

kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib 

belajar 9 tahun.

4) Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial 

yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial 

ekonomis. Salah satu ukuran yang sering diguanakan untuk 

membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia 

antar Negara adalah Human development index (HDI) atau index 

pembangunan manusia (IPM), index tersebut merupakan indkator 

komposit yang terdri dari inikator kesehatan (umur harapan hidup 

waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta 
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Ekonomi (pengeluaran riil perkapita).55 Indikator kesehatan yang 

menjadi komponen sejahtera meliputi pangan, sandang, dan papan.

BKKBN mengkonsepkan perkembangan kesejahteraan 

masyarakat Desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga/ taraf 

hidup masyarakat, terdiri dari lima (5) tingkat kesejahteraan, 

yaitu:56

a) Keluarga prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat 

memenuhi  kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan 

pangan, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

b) Keluarga sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat 

memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi belum dapat 

memenuhi  keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya 

seperti: pendidikan, interaksi dalam keluarga,  dalam interaksi 

lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.

c) Keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang disamping telah 

dapat memenuhi kebutuhan dasar mnimal, juga kebutuhan 

sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan  

berkembang/perkembangannya seperti menabung, memperoleh 

informasi, transportasi,  dan sebagainya.

                                                          
55Kementrian Kesehatan Republic Indonesia, Index Pembangunan Kesehatan Manusia, h.13
56Heri Risal Bungkaes, J.H Posumah, Burhanuddin Kiya, “ Hubungan Efektifitas Pengelolaan 

Program Raskindengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan 
Gemeh Kebupaten Kepulaua Talaund” Journal Acta Diurnal Edisi (April 2013)  h.8
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d) Keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat 

memenuhi seluruh kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial 

pesikologis, dan kebutuhan perkembangan, namun belum dapat 

berpartisipasi maksimal terhadap masyarakat baik dalam 

bentuk sumbangan material, keuangan, ikut serta secara aktif 

dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan, dan sebagainya.

e) Keluarga sejahtera III-plus, yaitu keluarga yang telah dapat 

memenuhi seluruh kebutuhannya baik kebutuhan dasar 

minimal, kebutuhan sosial psikologis, maupun yang bersifat 

perkembangan serta telah dapat memberikan sumbangan nyata 

dan berkelanjutan, bagi masyarakat atau pembangunan.

b. Indikator Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Ekonomi adalah kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan 

serta keinginan hidupnya. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus didapat 

dan bila tidak terpenuhi maka mengganggu fisik dan psikis manusia. 

Sedangkan keinginan sesuatu yang di dapat dan bila tidak terpenuhi maka 

hanya terganggu psikis saja.57

Tercukupi nya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak 

yang disebut dengan mashlahah. Mahslahah adalah segala bentuk 

                                                          
57 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi  Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2012), h. 12.
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keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan 

kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

                                

      

Artinya:

Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. 

Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-

makanan (penghuni)nya dalam empat masa, memadai untuk (memenuhi 

kebutuhan) mereka yang memerlukan.(Q.S. Fussilat ayat 10).

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah SWT telah menciptakan 

segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan yang 

diperlukan. Kebutuhan menurut Islam adalah kebutuhan yang didasarkan 

oleh tiga kebutuhan dasar, seperti yang diungkapkan ilmuan Islam Al-

Syathibi yaitu:58

a) Al-Dharuriyah (Kebutuhan Primer)

Kebutuhan tingkat ‘primer” adalah sesuatu yang harus ada untuk 

eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan 

manusia. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam

keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan al-

                                                          
58 Muslimin Kara, Pemikiran Al-Syathibi tentang Maslahah dan Implementasinya dalam 

Ekonomi Syariah, E-journal Assets Vol 2 No 2 Tahun 2012.
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dharuriyyah ini dalam buku ushul fiqh, termasuk As-Syathibi,

membagi menjadi lima hal, yaitu pemenuhan keperluan serta serta

perlindungan yang diperlukan untuk, keselamatan agama (ketaatan

ibadah kepada Allah SWT), keselamatan jiwa, keselamatan akal

(termasuk hati nurani), keselamatan atau kelangsungan keturunan

(eksistensi manusia) serta terjaga dan terlidunginya harga diri dan

kehormatan seorang dan keselamatan serta perlindungan atas harta

kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seorang.59

Kelima al-dharuriyah tersebut adalah hal yang mutlak harus ada 

pada diri manusia. Karenanya Allah SWT menyuruh manusia untuk 

melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. 

Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat 

menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima al-dharuriyah

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.60

                                                          
59 Al Yasa’ Abubakar, Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul

Fiqh, (Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012), Hal 39-40.
60 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),

h.209.
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b) Al-Hajiyyah (Kebutuhan Sekunder)

Yaitu kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana tidak

terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya,

namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin

berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan

kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan al-

dharuriyyah dengn al-hajiyyah adalah pengaruhnya kepada

keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan

untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan

kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

c). Al-Tahsiniyyah (Kebutuhan tersier/pelengkap)

Al-tahsiniyyat adalah (tersier) yaitu semua keperluan dan

perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan

lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih

lapang lagi, begitu seterusnya. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut 

kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan 

kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari 

dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam 

kehidupan mukallaf, yang dititik beratkan pada masalah etika dan 

estetika dalam kehidupan.61

                                                          
61 Yusuf al-Qadharawi, Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern (Kairo: Makabah Wabah, 

2009), h.79.
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D. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan 

Kesejahteraan Masyarakat telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya, 

hasil dari beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Angger Sekar Manikam. 2010. Implementasi Program Badan Usaha Milik 

Desa Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul 

Tahun 2009. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, 

serta literatur dan studi pustaka yang melibatkan berbagai elemen masyarakat 

Desa beserta pemerintah Desa dan instansi terkait. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi program badan usaha milik Desa ini 

belumberjalan dengan baik. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari tingkat 

partisipasi masyarakat Desa masih rendah serta program-program badan usaha 

milik Desa yang belum berjalan secara keseluruhan serta belum dapat 

mengakomodir kepentingan,` potensi serta kebutuhan petani sebagaimana 

tujuan utama pendirian BUMDES tersebut. Tingkat partisipasi masyarakat 

Desa masih rendah serta program- program badan usaha milik Desa yang 

belum berjalan secara keseluruhan serta belum dapat mengakomodir 

kepentingan,` potensi serta kebutuhan petani sebagaimana tujuan utama 

pendirian tersebut.62

                                                          
62Angger Sekar Manikam, Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa 

Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009.(Yogyakarta : 2010)
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Abdul Qodir. 2011. Analisis Kelembagaan dalam Upaya Pembangunan 

Kesejahteraan Masyarakat( Studi Kasus Peranan Koperasi Jasa Keuangan 

Dalam Pelaksaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahandi 

Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya). 

Dipublikasikan sebagai tesis jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Kekhususan 

Pembangunan Sosial FISIPOL UI. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mempelajari peran lembaga local dalam upaya mewujudkan ketahanan 

ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan 

masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan 

data yang deskriptif dan diperoleh melalui wawancara yang mendalam dengan 

para informan. Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK merupakan organisasi 

local yang dibentuk oleh masyarakat dan berada ditengah-tengah komunitas 

masyarakat kelurahan, namun belum menjadi sebuah lembaga local karena 

harus menempuh proses pelembagaan didalamnya.63

Agung Septian Wijanarko pada tahun 2012 yang berjudul Peran Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa 

Pandankrajan Kecamatan Kemilagi Kabupaten Mojokerto Tahun 2012..Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengurus dan anggota BUMDES telah 

berperan baik, baik itu dalam segi permodalan maupun dalam membantu 

                                                          
63Abdul Qodir.  Analisis Kelembagaan dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan 

Masyarakat( Studi Kasus Peranan Koperasi Jasa Keuangan Dalam Pelaksaan Program 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahandi Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran 
Kotamadya),Jakarta: 2011.
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meningkatkan perekonomian masyarakat. Metode yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif yang mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten 

Mojokerto No. 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukkan dan pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Penelitian mengenai hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan program BUMDES.64

E-Journal yang ditulis oleh Dantika Ovi Era Tama dan Yanuardi, 

M.Siyang berjudul Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bagi 

Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari 

Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa BUMDES Karangrejek telah berhasil memberi dampak positif bagi 

peningkatan peningkatan perekonomian Desa dan kesejahteraan masyarakat 

meskipun unit-unit dari BUMDES belum berjalan secara keseluruhan. 

Menggunakan teori dari Thomas R. Dye dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu mengamati pelaksanaan BUMDES65

Herlina.2012. Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan 

Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau menurut Ekonomi Islam (Studi di 

Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir). Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa BUMDES telah memberikan kontribusinya 

                                                          
64Agung Septian Wijanarko yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam 

Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemilagi Kabupaten Mojokerto Tahun 
2011, Semarang: 2012.

65E-Journal yang ditulis oleh Dantika Ovi Era Tama dan Yanuardi, M.Siyang berjudul 
Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek 
Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013.
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kepada masyarakat melalui dana pinjaman, seminar, pelatihan, dan konsultasi 

dalam mengelola usaha. Kontribusi BUMDES kepada masyarakat telah 

mampu meningkatkan perekonomian dan usaha mereka, dibandingkan 

sebelum mendapat pinjaman, konsultasi dan bimbingan dari BUMDES. Untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat 

sehari-hari, hal ini merupakan sifat tolong menolong sesama muslim maka 

dari itu agama memperbolehkannya dalam hal bermuamalah. Dana pinjaman 

dari BUMDES Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.66

                                                          
66Herlina. Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi 

Masyarakat Ditinjau menurut Ekonomi Islam (Studi di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas 
Kabupaten Indragiri Hilir, Riau: 2012.
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BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Kampung Pujokerto

Desa Pujokerto dibuka/ditempati mulai tanggal 1 Agustus 1942 atas 

pemerintah jawatan transmigrasi yang kemudian Desa tersebut populer 

dengan sebutan Desa PC Kecamatan Trimurjo.

Memasuki masa orde baru yang merupakan orde pembangunan di 

segala bidang maka dibentuk/dibuat kampung yang dikepalai oleh kepala 

Kampung dan dibantu oleh perangkat kampung yang bertugas membantu 

kepala Kampung dalam menjalankan pemerintahan kampung. Kampung 

Pujokerto adalah salah satu dari 14 Kampung/kelurahan  yang berbeda di 

wilayah Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Memilki 

penduduk sebesar 2.483 jiwa yang terbagi menjadi tiga dusun di 13 RT 

yang terdiri dari 704 KK. Kampung Pujokerto ini adalah daerah 

pemukiman dengan sebagian besar masyarakatnya petani,peternak dan 

juga pedagang.

2. Keadaan Wilayah

a. Batas Wilayah Kampung Pujokerto adalah : 

Sebelah barat : Kampung Pujo Basuki dan Pujo Asri

Sebelah timur : Kampung Pujo dadi dan   Nunggalrejo
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Sebelah selatan : Kampung Untoro

Sebelah utara : Kampung Totokaton (Punggur)

b. Luas wilayah Desa Pujokerto adalah 419,5 Ha yang meliputi :

Table 3.1
Luas wilayah Desa Pujokerto

NO INDIKATOR SUB 
INDIKATOR

1 Luas lahan sawah irigasi 
teknis

312 Ha

2 Luas lahan 
kering/tegalan/lading

6 Ha

3 Luas pekarangan 87,16 Ha
4 Luas tanah lain-lain 14,34 Ha

Luas wilayah kampung 
Pujokerto

419,5 Ha

  Sumber data : Arsip Data Kampung Pujokerto tahun 2016

c. Wilayah Kampung Pujokerto terdiri dari 3 (tiga) dusun, yaitu :

1. Dusun 1(Srimulyo) : 4 RT

2. Dusun 2 (PC) : 4RT

3. Dusun 3 (Sriwungu) : 5RT

d. Jarak orbitasi Kampung Pujokerto sebagai berikut :

Table 3.2
Jarak Orbitasi Desa Pujokerto

NO INDIKATOR SUB 
INDIKATOR

1 Ke Pemerintahan Kecamatan 8 km

2 Ke Pemerintahan Kabupaten 10 km

3 Ke Pemerintahan Provinsi 50 km

  Sumber data : Arsip Data Kampung Pujokerto Tahun 2016
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B. Keadaan Penduduk

1. Jumlah penduduk Desa Pujokerto 

Jumlah penduduk Pujokerto pada tahun 2016 berjumlah 2.483 jiwa 

terdiri dari :

Tabel 3.3
Jumlah penduduk Desa Pujokerto

NO Jenis kelamin Jumlah

1 Laki-laki 1278 Jiwa

2
Perempuan 1205 Jiwa

Jumlah Keseluruhan 2.483 jiwa
Sumber data : Arsip Data Kampung Pujokerto Tahun 2016

Dengan Jumlah kepala keluarga (KK) sebesar 704 KK yang terdiri dari:

Tabel 3.4
Jumlah Keluarga

No Jumlah KK 
Laki-laki

KK 
Perempuan

1 Jumlah Kepala 
Keluarga

689 KK 15 KK

Jumlah Keseluruhan 704 KK
Sumber data : Arsip Data Kampung Pujokerto Tahun 2016

Dilihat dari berbagai aspek, maka Desa Pujokerto  yang wilayahnya 

seluas 419,5 Ha dengan jumlah penduduk : 2.483  jiwa serta didukung dari 

sarana dan prasarana Pendidikan dari tingkat Taman Kanak-Kanak, (TK), 

Sekolah Dasar (SD/MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTS).
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Tabel 3.4
Lembaga Pendidikan

Nama Jumlah
Kepemilikan Jumlah 

Tenaga 
PengajarPemerintah Swasta Kampung

/Desa
Play 

Group
1 - - 1 4

TK/ 
RA

2 - 2 - 9

SD/MI 3 2 1 - 36
MTS 1 - 1 - 5

Sumber data : Arsip Data Kampung Pujokerto Tahun 2016

C. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi erat kaitannya dengan sumber mata pencaharian 

penduduk dan merupakan jantung kehidupan bagi manusia, setiap orang 

senantiasa berusaha mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang dan 

keahlian masing-masing, dari jumlah penduduk 2.483  jiwa yang usia 

tenaga  kerja berkisar 18-56 tahun diperkirakan sebanyak 1.432 jiwa. 

Secara umum dapat dijelaskan bahwa Desa Pujokerto bermata pencaharian 

petani tetapi ada juga yang bekerja sebagai pedagang, Buruh, Karyawan 

Swasta, Pegawai Negeri Sipil, pengrajin dan lain sebagainya.

Tabel 3.5

Mata Pencaharian Pokok

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan
1 Petani 417 Orang 417 Orang
2 Buruh tani 25 Orang -
3 Pegawai negeri Sipil (PNS) 64 Orang 55 Orang
4 Pengrajin industri rumah tangga 35 Orang 5 Orang
5 Peternak 50 Orang -
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No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan
6 Montir 6 Orang -
7 Bidan swasta - 5 Orang
8 Perawat swasta 1 Orang -
8 TNI 5 Orang -
9 POLRI 4 Orang -
10 Pensiunan PNS/TNI/POLRI 10 Orang 5 Orang
11 Pengusaha Kecil dan menengah 7 Orang 2 Orang
12 Jasa pengobatan alternatif 1 Orang -
13 Dosen swasta 2 Orang -
14 Karyawan perusahaan swasta 10 Orang -
15 Karyawan perusahaan pemerintah 2 Orang -

Jumlah Total Penduduk 639 Orang 489 Orang
Total Keseluruhan 1128 Orang

   Sumber data : Arsip Data Kampung Pujokerto Tahun 2016

D. Keadaan Sosial Budaya

Rumah adalah tempat berlindung dan berkumpul bagi keluarga setelah 

melakukan aktivitas sehari-hari, maka rumah yang baik adalah  rumah yang 

memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat. Dari jumlah penduduk 2.483 

Jiwa penduduk yang beragama Islam 99,9 %, suasana kehidupan beragama 

bagi masyarakat Desa Pujokerto cukup baik, rukun, tenang dan tentram, 

saling menghormati, tolong-menolong, dalam menghadapi permasalahan 

yang timbul ataupun dalam menghadapi musibah dalam kehidupan 

bermasyarakat.
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Tabel 3.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama Laki-laki Perempuan

Islam 1.277 Orang 1.204 Orang

Kristen 1 Orang 1 Orang

Khatolik - -

Hindu - -

Budha - -

Jumlah Total 1.278 Orang 1.205 Orang
Sumber data : Arsip Data Kampung Pujokerto Tahun 2016

Sikap dan pola hidup masyarakat Desa Pujokerto merupakan cermin 

dan nilai-nilai kehidupan beragama. Sebagai masyarakat yang beragama, 

tentunya memerlukan sarana peribadatan sesuai dengan agama dan 

kepercayaannya masing-masing, antara lain masjid berjumlah 2 unit, 

mushola 11 unit, majelis taklim 3 unit, dan pondok pesantren berjumlah 1 

unit.

E. Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana sangat penting dimiliki oleh sebuah Desa

ataupun kampung karena dengan sarana dan  prasarana yang memadai 

dapat membantu masyarakat agar lebih mudah mengakses kebutuhannya. 

Sarana yang dibutuhkan masyarakat misal untuk mengurusi administrasi 

kependudukan yaitu sarana kantor Desa, sarana ibadah, pendidikan, 

kesehatan, serta sarana dan prasarana ekonomi seperti pasar Desa dan lain 

sebagainya.
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Tabel 3.7
Sarana kantor Desa, sarana ibadah dan pendidikan, kesehatan

NO Jenis Sarana Jumlah
1 Kantor Kampung/Desa 1
2 Masjid 2
3 Mushola 11
4 Sekolah Dasar (SD) 2
5 Madrasah (MI) 1
6 MTs 1
7 MA -
8 Majelis Ta’lim 3
9 Pondok pesantren 1
10 Puskesmas Kampung/ Desa 1

       Sumber data : Arsip Data Kampung Pujokerto Tahun 2016

F. Profil dan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa/Kampung 

(BUMDES Sejahtera)

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat 

Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, 

kebijakan-kebijakan yang sudah ada dirasa belum optimal dampaknya 

kepada masyarakat Kecil. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan 

berbentuk lembaga ekonomi di tingkat pedesaan. Organisasi ekonomi 

ditingkat pedesaan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk 

mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan.Karena 

sebagian besar di Desa terdapat anggota masyarakat yang tercatat sebagai 

pengusaha mikro dan Kecil yang merupakan tulang punggung 

perekonomian regional dan nasional.
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Berikut adalah laporan hasil penelitian pada BUMDES Sejahtera di 

Desa Pujokerto yang  dilakukan oleh penulis  dengan mewawancarai 4 

Orang responden yang terdiri dari Pengurus BUMDES Sejahtera, 

pemerintah kampung  Pujokerto, sekertaris dan bendahara BUMDES

Sejahtera untuk mengetahui perkembangan BUMDES yang ada di Desa

Pujokerto.

Badan Usaha Milik Kampung atau yang sering disebut BUMDES

Sejahtera terletak di Desa Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten 

Lampung Tengah. Badan Usaha Milik Kampung atau BUMDES Sejahtera 

berdiri pada tanggal 15 November 2013 dengan  SK Kepala Kampung No: 

13/KPTS/K.13/2014 tentang BUMDES Sejahtera, serta dilengkapi 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Sampai tahun 2016 BUMDES Sejahtera 

telah berjalan selama kurang lebih tiga tahun terakhir.

Badan Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDES Sejahtera) ini berdiri 

dikarenakan pemerintah Desa ingin membentuk sebuah lembaga 

perekonomian yang dapat mengelola potensi yang dimiliki di Desa

Pujokerto. Selain untuk mengelola potensi Desa yang dimiliki juga sebagai 

sarana dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan. Banyak potensi Desa yang dapat dikelola dan menjadi 

sumber pendapatan bagi masyarakat oleh karena itu pemerintah kampung 
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mendirikan BUMDES Sejahtera ini untuk membantu masyarakat dalam 

mengelola potensi-potensi tersebut. Potensi yang di miliki Desa Pujokerto 

menurut kepala kampung bapak Sudarso S.IP yaitu :

Tabel 3.9
Potensi Desa Pujokerto 

No Potensi

1 Potensi di bidang pertanian padi
2 Potensi di bidang jasa dan perdgangan
3 Potensi di bidang peternakan
4 Potensi di bidang perikanan

Sumber data : Data primer (wawancara) tahun 2016

Melihat dari potensi-potensi Desa yang ada maka BUMDES Sejahtera 

mendirikan unit-unit usaha yang bergerak di bidang-bidang tersebut yaitu 

unit usaha pertanian, unit usaha peternakan, dan unit usaha pasar Desa.

Modal yang dimiliki dari BUMDES Sejahtera berasal dari bantuan 

pemerintah Desa, bukan bantuan berupa uang modal tetapi berbentung 

barang ataupun program usaha yang dahulu dikelola pemerintah Desa. 

Seperti unit usaha peternakan, usaha ini adalah program yang telah di 

jalankan oleh Desa tetapi karena dalam kenyataanya pengelolaanya kurang 

berjalan baik  maka pemerintah memberikan usaha peternakan tersebut 

kepada BUMDES Sejahtera sehingga dapat dikelola dengan. Sedangkan 

untuk unit pasar Desa adalah usaha yang ada dibawah naungan pemerintah 

Desa,  pasar Desa sudah ada sejak beberapa tahun lalu tetapi pengelolaanya 

pun masih kurang sehingga belum dapat berkontribusi sehingga pemerintah 
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Desa membuat usaha pasar tersebut sebagai salah satu unit usaha yang 

dikelola oleh BUMDES Sejahtera. Dan untuk unit usaha pertanian, unit 

usaha ini tercipta karena melihat potensi serta peluang yang besar di 

kalangan masyarakat, di mana 312 hektar dari Desa Pujokerto ini adalah 

lahan persawahan dan hampir semua penduduk Desa Pujokerto adalah 

petani dan memiliki lahan maka tercetuslah ide dalam bidang jasa 

penyewaan hentraktor. Hentraktor yang dimiliki adalah sumbangan atau 

pemberian Kementrian Pertanian yang diberikan oleh presiden RI pada 

tahun 2013 silam. Berikut ini adalah unit usaha yang dikelola oleh 

BUMDES Sejahtera :

1. Unit Usaha BUMDES Sejahtera

Melalui berbagai unit usaha yang dijalankan pemerintah Desa 

berharap kebutuhan dasar warga Desa dapat diwadahi dan dipenuhi 

dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Selanjutnya 

pemilihan jenis/unit usaha diserakan kepada pengurus BUMDES

untuk menginventarisasi aneka kebutuhan dan potensi yang 

dimilikinya. Adapun penetapan unit usaha yang akan diselenggarakan  

sebaiknya di musyawarahkan dalam musyawarah Desa karena setiap 

unit usaha yang dibentuk mengandung resiko. 
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a. Unit Usaha Pertanian

Unit usaha pertanian  ini menjalankan usaha Desa dalam 

bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan 

penyewaan hentraktor untuk para petani. Jasa pelayanan hentraktor 

ini masuk dalam jenis usaha Renting yaitu dimana BUMDES

menjalankan penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat 

setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan Desa. 

Manfaat dari adanya unit usaha ini adalah ekonomi Desa semakin 

bergairah, pendapatan Desa meningkat serta menigkatkan kinerja 

pembangunan Desa dalam mensejaterakan masyarakatnnya. 

Hentraktor bahkan menjadi instrumen proteksi bagi petani dalam 

meningkatkan hasil panennya.67

Unit usaha Pertanian yang dijalankan oleh BUMDES Sejahtera 

ini yaitu dalam bidang penyewaan Hentraktor. Dimana Hentraktor 

ini berjumlah 6 unit yang di dapatkan dari bantuan Kementrian 

Pemerintah. Kemudian pemerintah memberikan kewenangan 

kepada BUMDES Sejahtera untuk mengelola penyewaan 

hentraktor ini kepada masyarakat khususnya para petani yang ada 

di Desa Pujokerto. Tujuan dari penyewaan hentraktor ini adalah 

untuk memudahkan para petani dalam memproduksi tanaman Padi 

                                                          
67Kamaroesid, Herry. Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. (Mitra 

Wacana Media, Jakarta, 2016). h.6



74

nya. Sedangkan tujuan lainya adalah diharapkan dengan adanya 

usaha di bidang Renting ini dapat meningkatkan pendapatan Desa

Pujokerto. Unit usaha ini sifatnya merupakan bisnis yang 

sederhana dan menguntungkan, tidak terkendala faktor pasar. 

Dapat di ketahui Padi adalah komoditas yang sangat di 

perlukan untuk kebutuhan manusia dalam hal pangan. Oleh karena 

itu dengan adanya penyewaan hand traktor yang terjangkau 

kepada petani diharapkan  para petani dapat lebih mudah dan lebih 

cepat membajak sawah nya sehingga tanaman padi nya dapat 

segera ditanam. Dengan adanya hand traktor pekerjaan membajak 

yang semulanya dikerjakan secara manual dengan menggunakan 

sapi kini dapat segera diselesaikan dengan menggunakan hand 

traktor yang di kelola oleh BUMDES Sejahtera.68

Hasil panen yang awal mula nya hanya dua kali panen dalam 

setahun sekarang dapat meningkat hingga tiga kali panen dalam 

setahun karena proses membajak sawah tidak memerlukan waktu 

lama lagi. Hand traktor yang dikelola BUMDES Sejahtera di 

jalankan oleh masyarakat. Penyewaan hand traktor di kalangan 

petani per satu hektar sawah adalah ≤ Rp. 1.000.0000. Sedangkan 

jumlah hand traktor yang dikelola oleh BUMDES Sejahtera 

berjumlah 6 unit yang di sebar di setiap dusun di Desa Pujokerto 
                                                          

68Misdi HR, Ketua BUMK Sejahtera, wawancara, 20 Mei 2017.
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yaitu 3 unit di dusun III, 1 unit di dusun II dan 2 unit di dusun 2.69

Penerimaan jasa penyewaan hand traktor yang disetorkan kepada 

BUMDES Sejahteradi hitung permusim panen apabila dalam 

setahun dapat memproduksi padi selama tiga kali panen maka 

yang di setorkan dari pengelola yaitu Rp. 7.500.000  karena dalam 

satu musim  masyarakat yang menjalankan hand traktor tersebut 

harus menyetor Rp. 2.500.000 kepada BUMDES Sejahtera. Hand 

traktor yang ada tidak semuanya dapat dijalankan setiap musim 

panen hand traktor dijalankan secara bergantian. Bagi hasil antara 

pengelola yaitu masyarakat yang menjalankan hand traktor dan 

BUMDES Sejahtera presentasenya adalah 45% untuk pengelola 55 

% untuk BUMDES Sejahtera. Presentase pendapatan tersebut juga 

termasuk untuk biaya oprasional dan perawatan. Dalam 

wawancara yang penulis lakukan kepada kepala BUMDES

Sejahtera, pak Misdi HR mengatakan bahwa sebenarnya 

berlakunya pembayaran sewa sebesar Rp. 2.500.000 kepada 

BUMDES Sejahtera tersebut baru di mulai dari petengahan tahun 

2016. Hal tersebut dikarenakan mekanisme yang sebelumnya 

dirasa kurang menguntungkan dan juga rawan dengan kecurangan 

dari pihak pengelola hand traktor tersebut, maka dari itu 

diberlakukan sistem penyetoran permusim bagi pengelola hand 
                                                          

69Amelia Enjing P, Sekertarisa BUMK Sejahtera, wawancara, 10 Mei 2017.
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traktor kepada BUMDES Sejahtera sehingga tidak terjadi kesalah 

pahaman dan terkikisnya rasa kepercayaan antara pengelola hand 

traktor dan pihak BUMDES Sejahtera. Ketua BUMDES Sejahtera 

pak Misdi HR mengatakan bahwa hasil pendapatan yang didapat 

dari penyewaan hand traktor tersebut sampai saat ini belum dapat 

berkontribusi bagi kas BUMDES Sejahtera sendiri karena 

digunakan untuk perawatan kelengkapan dari hand traktor tersebut 

seperti untuk membuat gerobak yang juga membutuhkan dana 

yang besar.

b. Unit Usaha Peternakan

Unit usaha peternakan adalah sebuah usaha yang bergerak di 

peternakan khususnya di bidang ternak sapi. Dimana Sapi-sapi 

tersebut adalah bantuan dari pemerintah untuk di salurkan kepada 

masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, yang kemudian oleh 

pemerintah Kampung Pujokerto sapi-sapi tersebut diberikan 

kepada BUMDES Sejahtera untuk kemudian dikelola. Badan 

Usaha Milik Kampung Sejahtera kemudian menyalurkan sapi 

tersebut kepada masyarakat untuk diternak. Kemudian pembagian 

hasilnya yaitu dengan cara apabila sapi tersebut memiliki 
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keturunan maka anak sapi tersebut menjadi hak orang yang 

merawat sapi tersebut.70

Jumlahnya hanya 2 ekor sapi saja yang dikelola oleh 

BUMDES Sejahtera, karena unit usaha ini merupakan usaha yang 

sudah ada sebelum adanya BUMDES Sejahtera dan tidak berjalan 

dengan baik maka pemerintah kampung memberikan usaha 

peternakan ini kepada BUMDES Sejahtera untuk dikelola 

sehingga dapat berjalan dengan baik.71 Unit usaha ini memang 

sampai saat ini belum berkontribusi baik bagi BUMDES Sejahtera 

ataupun untum masyarakat. Karena masih dalam tahap 

pengembangan dan harus adanya pertinjauan kembali. Tetapi 

sampai penulis melakukan wawancara, sekertaris kampung pak 

Purwanto mengatakan bahwa sapi tersebut sekarang sudah 

berjumlah 5 ekor.

c. Unit usaha Pasar Kampung/Desa

Unit usaha Pasar Desa yang ada di kampung Pujokerto adalah 

salah satu unit usaha  yang di kelola oleh BUMDES Sejahtera. 

Pasar Desa/kampung ini telah ada sejak beberapa tahun lalu, 

berdiri dikarenakan adanya keinginan masyarakat untuk lebih 

mudah berbelanja kebutuhan pokok dan juga menjual hasil 

                                                          
70Misdi HR, Ketua BUMK Sejahtera,wawancara.4 April 2017.
71Purwanto, sekertaris Desa Pujokerto, wawancara 4 April 2017
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panennya seperti singkong  ke pasar yang lebih dekat. Kemudian 

pemerintah Kampung berinisiaif untuk mendirikan pasar 

Desa/kampung untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi 

jual beli. Luas dari pasar Desa Pujokerto hanya 50x50 meter2. 

Selain itu, pasar juga dapat untuk meningkatkan  kesejahteraan dan 

kualitas hidup masyarakat perdesaan melalui berbagai kebijakan , 

anatara lain meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk 

pertanian,  menjaga keberlangsungan posak kepasar perkotaan 

terdekat serta industri olahan berbasis sumber daya lokal.

Pendapatan hasil dari unit usaha pasar Kampung/Desa ini  

didapat dari retribusi parkir dan juga salar Pedagang (penyewaan 

tempat). Penerimaan dari unit usah Pasar Kampung pada tahun 

2016 adalah sebesar Rp. 1.183.000, dengan lapak atau tempat 

penyewaan tempat sebanyak 16 lapak dengan jumlah pedagang 

sebanyak 50 pedagang. Penerimaan dari pasar Desa di dapatkan 

dari salar atau uang keamanan, parkir dan penyewaan lapak setiap 

tahunnya. Sewa tempat yang berlaku di pasar Desa tersebut yakni 

sebesar Rp. 125.000 untuk pedagang yang menggunakan lapak 

sewa tetap di pasar tersebut, sedangkan untuk lapak yang tidak 

permanen setiap tahunnya hanya dikenakan biaya sewa Rp. 25.000 

dan untuk pedagang yang memiliki hak bangunan dikenai sewa 
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sebesar Rp. 250. 000/ tahun dan yang memiliki hak bangunan ini 

hanya 3 pedagang. Walaupun penerimaan dari pasar Desa cukup 

banyak tetapi sebelum tahun 2015 penerimaan yang di terima 

hanya dari sewa tempat saja sedangkan untuk salar dan parkir tidak 

disetorkan oleh pengelola pasar. Pendaptan untuk pasar Desa ini 

yan harusnya masuk kedalam kas BUMDES Sejahtera tetapi justru 

masuk dalam kas pemerintahan Desa. 

Dari uraian diatas dapat terlihat bahwa lembaga perekonomian 

BUMDES Sejahtera ini kepengurusannya belum dikatakan maksimal 

karena belum dapat mengelola keuangan dengan baik serta manajemen 

sumber dayanya juga masih rendah. Walaupun sumber penerimaan 

dari unit-unit usaha BUMDES Sejahtera dikatakan cukup besar tapi 

pada kenyataanya pada tahun 2016 penerimaan yang masuk dalam kas 

BUMDES Sejahtera hanya ± Rp. 5.000.000-, karena penerimaan yang 

diterima hanya dari unit usaha penyewaan hand traktor, sedangkan 

walaupun pasar Desa masuk dalam unit usaha yang dikelola 

BUMDES Sejahtera tapi pada kenyataannya pendapatan yang 

didapatkan dari usaha tersebut masuk kedalam kas Desa bukan kas 

BUMDES Sejahtera, tapi mulai bulan pertengahan tahun 2016 

pengelolaan pasar Desa dan penerimaannya sudah masuk kedalam kas 

BUMDES Sejahtera.
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Dengan perbaikan yang dilakukan ketua BUMDES Sejahtera 

maupun kepala kampung Pujokerto berharap lembaga perekonomian 

ini dapat berkontrbusi baik bagi pendapatan asli Desa (PADES) 

ataupun bagi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut di lakukan untuk 

menambah Pendapatan Kampung dan juga mensejahterakan 

masyarakat dengan adanya unit-unit usaha yang ada sehingga mereka 

lebih produktif lagi dalam hal ekonomi. Peran BUMDES Sejahtera di 

harapkan dapat menambah Pendapatan Asli Kampung dan juga dapat 

berperan dalam mensejahterakan masyarakat Pujokerto.72

G. Distribusi Hasil Jawaban Kuesioner Dari Responden

1. Karakteristik Responden

Pada bagian ini akan dibahas mengenai gambaran umum responden 

yang berdasarkan jenis kelamin, usia dan pekerjaan. Penelitian ini 

dilakukan pada Desa Pujokerto Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, 

Dengan jumlah responden sebanyak 71 KK untuk mengetahui 

kesejhateraan masyarakat di Desa tersebut.

                                                          
72Sudarso S.IP kepala desa Pujokerto, wawancara, 1 Mei 2017
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a. Jenis Kelamin Responden

Tabel 3.10
Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)

1 Laki-laki 62 87%

2 Perempuan 9 13%

Jumlah 71 100%

Sumber : Data Primer (Diolah) Tahun 2017 

  Tabel 3.6 Tersebut menunjukan bahwa responden kepala 

keluarga dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 62 KK atau sebesar 

87% dan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak  9

atau sebesar 13%.

b. Usia Responden

Tabel 3.11
Usia Responden 

No Usia Jumlah Persentase (%)

1 20-30 tahun 15 21%

2 30-50 tahun 28 40%

3 50- 60 tahun 18 25%

4 > 60 tahun 10 14%

Jumlah 71 100%

Sumber : Data Primer (Diolah) Tahun 2017

Berdasarkan data dari tabel 3.7 diatas dapat diketahui bahwa 

responden yang berusia >60 tahun berjumlah 10 KK atau sebesar 

14% responden dan responden yang berusia 50-60 tahun berjumlah 

18 KK atau sebesar 25% responden dan responden yang berusia 30-

50 tahun berjumlah 28 KK atau sebesar 40% responden kemudian 
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responden yang berusia 20-30 tahun berjumlah 15 KK responden atau 

sebesar 21%  responden. 

c. Pekerjaan

Tabel 3.12
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan

No Pekerjaan Jumlah Persentase 
(%)

1 PNS 4 6%
2 Wirausaha/Wiraswasta 9 13%
3 Petani/Buruh Tani 37 52%
4 Buruh 10 14%
5 Dan lain-lain 11 15%

Jumlah 71 100%
Sumber : Data Primer (Diolah) Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.8  Diatas dapat diketahui bahwa responden 

yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 4 KK atau 

sebesar 1%, dan responden yang berprofesi sebagai 

wirausaha/wiraswasta sebanyak 9KK atau sebesar 13%, dan 

responden yang berprofesi sebagai petani/buruh tani sebanyak 37 KK 

atau sebesar 52%, dan responden yang mempunyai profesi sebagai 

buruh (buruh serabutan) sebanyak 10 KK  atau sebesar 14% dan 

profesi  lain-lain sebanyak 11 KK atau sebesar 16%.

2. Gambaran Distribusi Jawaban Responden

Sebelum menganalisa data terlebih dahulu data hasil jawaban 

responden terhadap kuesioner yang diajukan penulis diolah dengan cara 

menggabungkan hasil jawaban sesuai dengan alternatif jawaban yang 
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tersedia dalam jawaban kuesioner, kemudian menghitung berdasarkan 

persentase dan selanjutnya memasukan data tersebut.

a. Kondisi Ekonomi

Tabel 3.13

Pendapatan Perbulan

No Jumlah 
Populasi

Besar 
Pendapatan 

Perbulan

Jumlah 
Responden

Dalam 
Persentase

1 71 ≤Rp.1.000.000 38 54%

2 71 Rp.1.000.000-
Rp.5.000.000

30 42%

3 71 <Rp.5.000.000 3 4%

Jumlah 71 100%
Sumber : Data Primer (Diolah) Tahun 2017

Berdasarkan jawaban diatas sebagian besar 38 KK  (54%) dari 

jumlah populasi menyatakan bahwa penghasilan perbulan kurang 

dari Rp1.000.000 sedangkan 30 KK atau (42%) responden 

menyatakan bahwa pendapatan perbulan sebesar Rp.1.000.000 –

Rp.25.000.000 perbulan, sedangkan untuk pendapatan diatas lebih 

dari Rp. 5.000.000 hanya 3 KK atau sebesar 4% saja presentasenya. 

Hal ini dikarenakan bahwa penduduk pada umumnya berprofesi 

sebagai petani ataupun buruh dan memiliki penghasilan terbesar 

ketika masa panen tiba. Tetapi selain bertani banyak responden 

yang memiliki pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya.
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Tabel 3.14
Responden Yang mengetahui adanya BUMDES Sejahtera

No Jumlah 
Populasi

Jawaban 
Responden

Jumlah 
Responden

Dalam 
Persentase

1 71 Ya 14 20%

2 71 Tidak 57 80%

Jumlah 71 100%
Sumber : Data Primer (Diolah) tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas hanya sebanyak 14 KK (20%) 

responden yang mengetahui adanya BUMDES Sejahtera dan 

sebanyak 57 KK (80%) responden tidak mengetahui apa itu 

BUMDES Sejahtera.

Tabel 3.15
Responden Merupakan Pengguna Unit Usaha yang dikelola 

BUMDES Sejahtera

No Jumlah 
Populasi

Jawaban 
Responden

Jumlah 
Responden

Dalam 
Persentase

1 71 Ya 59 83%

2 71 Tidak 12 17%

Jumlah 71 100%

Sumber : Data Primer (Diolah) tahun 2017

Berdasarkan jawaban diatas dapat diketahui bahwa ada sebanyak 

59 KK   (83%) responden dari jumlah populasi yang menjawab bahwa 

mereka merupakan salah satu pengguna uni-unit usaha yang dikelola 

BUMDES Sejahtera. Sedangkan 11 KK (17) menyatakan tidak 

menggunakan salah satu unit usaha yang dikelola oleh BUMDES

Sejahtera.
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Tabel 3.16
Responden Mengenai Pendapatan Rumah Tangganya Meningkat 
Semenjak Adanya Unit Usaha yang dikelola BUMDES Sejahtera

No Jumlah 
Populasi

Jawaban 
Responden

Jumlah 
Responden

Dalam 
Persentase

1 71 Ya (Meningkat) 28 40%

2 71 Tidak (Meningkat) 43 60%

Jumlah 71 100%

Sumber: Data Primer (Diolah) Tahun 2017

Tabel 3.17

Responden Mengenai Adanya Sistem Pembagian Hasil atau 
antara pengguna Unit Usaha kepada Pengelola

BUMDES Sejahtera

No Jumlah 
Populasi

Jawaban 
Responden

Jumlah 
Responden

Dalam 
Persentase

1 71 Ya 11 15%

2 71 Tidak 60 85%

Jumlah 71 100%

Sumber: Data Primer (Diolah) Tahun 2017

Berdasarkan hasil jawaban diatas hanya sebanyak 11 KK (15%) 

menyatakan adanya pembagian hasil antara pengguna unit usaha 

kepada pihak pengelola BUMDES Sejahtera. Sedangkan dan sebanyak  

60 KK (85%) menyatakan tidak ada pembagian hasil. Hal ini 

dikarenakan pembagian hasil ini hanya berlaku pada pengguna 

pengeelola unit usaha BUMDES Sejahtera, misalkan yang 

menggunakan lapak di pasar desa ataupun masyarakat yang 

menjalankan hand traktor.
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Tabel 3.18

Responden Mengenai Adanya Manfaat yang didapatkan semenjak 
ada unit usaha yang dikelola BUMDES Sejahtera

No Jumlah 
Populasi

Jawaban 
Responden

Jumlah 
Responden

Dalam 
Persentase

1 71 Ya 25 35%

2 71 Tidak 46 65%

Jumlah 71 100%

Sumber: Data Primer (Diolah) Tahun 2017

Berdasarkan hasil jawaban diatas hanya sebanyak 25 KK (35%) 

menyatakan adanya manfaat yang dirasakan semenjak adanya 

BUMDES Sejahtera. Sedangkan dan sebanyak  46 KK (65%) 

menyatakan tidak ada manfaat yang dirasakan. 

Tabel 3.19

Responden Mengenai Adanya Perkembangan Usaha Rumah 
Tangga Semenjak ada unit usaha yang dikelola 

BUMDES Sejahtera

No Jumlah 
Populasi

Jawaban 
Responden

Jumlah 
Responden

Dalam 
Persentase

1 71 Ya 5 7%

2 71 Tidak 66 93%

Jumlah 71 100%

Sumber: Data Primer (Diolah) Tahun 2017

Berdasarkan hasil jawaban diatas hanya sebanyak 5 KK (7%) 

menyatakan adanya usaha ekonomi RT meningkat  semenjak adanya 



87

unit usaha BUMDES Sejahtera. Sedangkan hampir  66 KK (93%) 

menyatakan tidak ada usaha ekonomi RT yang berkembang.

Tabel 3.20

Responden Mengenai Adanya Lapangan Kerja/Peluang Usaha 

Anggota Meninggkat Semenjak ada unit usaha yang dikelola 

BUMDES Sejahtera

No Jumlah 
Populasi

Jawaban 
Responden

Jumlah 
Responden

Dalam 
Persentase

1 71 Ya 10 14%

2 71 Tidak 61 86%

Jumlah 71 100%
Sumber: Data Primer (Diolah) Tahun 2017

Berdasarkan hasil jawaban diatas hanya sebanyak 10 KK (14%) 

menyatakan adanya lapangan kerja/peluang usaha bagi anggota 

keluarganya setelah adanya BUMDES Sejahtera. Sedangkan hampir  

61 KK (86%) menyatakan tidak lapangan kerja/peluang usaha bagi 

anggota keluarganya.

Tabel 3.21
Responden Mengenai Jenis Unit Usaha yang dijalankan

No Jumlah 
Populasi

Jawaban 
Responden

Jumlah 
Responden

Dalam 
Persentase

1 71 Bidang Pertanian 
(Penyewaan Hand 

traktor)

58 82%

2 71 Bidang 
Peternakan 

4 6%

3 71 Bidang 
Perdagangan 
(Pasar Desa)

9 12%

Jumlah 71 100%
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Sumber: Data Primer (Diolah) Tahun 2017

Berdasarkan hasil jawaban diatas sebanyak 58 KK (82%) 

menyatakan menggunakan jasa penyewaan hand traktor dibidang 

pertanian, sebanyak  4KK (6%) menyatakan menjalankan unit usaha 

dibidang peternakan, sedangkan 9 KK (12%) menyatakan 

menggunakan unit usaha di bidang perdagangan yaitu di pasar desa. 

Berdasarkan hasil kuesioner kepada 71 KK  responden tentang 

kondisi ekonomi setelah adnya unit usaha BUMDES Sejahtera 

diperoleh kesimpulan yaitu, pendapatan penduduk Desa Pujokerto 

sebagian besar penduduk masih berpenghasilan rendah yaitu sebanyak 

54%, tetapi hanya selisih beberapa persen dengan masyarakat yang 

berpenghasilan sedang yaitu penduduk yang berpenghasilan sedang 

sebanyak 42% .

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu lembaga 

ekonomi BUMDES Sejahtera yang ada di desa mereka, sehingga hal 

tersebut menyulitkan berkembangnya lembaga ekonomi tersebut dalam 

memakujan perekonomian masyarakat dan membantu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Tetapi walaupun banyak masyarakat yang 

tidak mengetahui apa itu BUMDES Sejahtera tetapi sebenarnya 

mereka telah menggunakan unit-unit usaha yang dikelola oleh 

BUMDES Sejahtera, seperti para petani yang menyewa hand traktor
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untuk membajak sawahnya, berbelanja di pasar desa yang masuk 

dalam daftar unit usaha BUMDES Sejahtera. Tetapi manfaat yang 

dirasakan masyarakat desa Pujokerto dengan adanya unit usaha 

BUMDES Sejahtera ini sebanyak 65% dari responden yang diteliliti 

mengatakan tidak atau belum adanya manfaat yang dirasakan 

semenjak adanya BUMDES Sejahtera.

Lapangan kerja/peluang usaha juga tidak meningkat karena 

presentase jawaban responden masih sangat besar yaitu 86%  

responden. BUMDES Sejahtera juga belum dapat meningkatkan usaha 

ekonomi RT masyarakat desa Pujokerto, sehingga pengelolaan serta 

kinerja BUMDES Sejahtera perlu ditinjau ulang sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan mensejahterakan 

masyarakat.

b. Kondisi Sosial

Tabel 3.22

Jawaban kuesioner Responden Mengenai Tingkat Sosial Keluarga 
Meningkat Setelah Adanya BUMDES Sejahtera

No Jumlah 
Populasi

Jawaban 
Responden

Jumlah 
Responden

Dalam 
Persentase

1 71 Ya 20 28%

2 71 Tidak 51 72%

Jumlah 71 100%

Sumber: Data Primer (Diolah) Tahun 2017
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Berdasarkan hasil jawaban diatas hanya sebanyak 20KK (28%) 

menyatakan tingkat sosial keluarganya meningkat setelah adanya 

BUMDES Sejahtera. Sedangkan hampir  51 KK (72%) menyatakan 

tidak terjadi peningkatan tinkatan sosial di keluarganya.

Tabel 3.23

Jawaban kuesioner Responden Tentang Adanya Modal Usaha 
Yang Diberikan Kepada Masyarakat dari BUMDES Sejahtera

No Jumlah 
Populasi

Jawaban 
Responden

Jumlah 
Responden

Dalam 
Persentase

1 71 Ya 6 8%

2 71 Tidak 65 92%

Jumlah 71 100%

Sumber: Data Primer (Diolah) Tahun 2017

Berdasarkan hasil jawaban diatas hanya sebanyak 6 KK (8%) 

menyatakan mendapatkan modal usaha dari BUMDES Sejahtera. 

Sedangkan hampir  65 KK (92%) menyatakan tidak mendapatkan 

modal usaha dari BUMDES Sejahtera, hal tersebut karena kepela 

keluarga yang menjawab pertanyaan tersebut dan yang mendapatkan 

modal usaha merupakan masyarakat yang menjalankan hand traktor

dan juga mendapat bantuan sapi dari pemerintah yang kemudian 

dikelola oleh BUMDES Sejahtera.
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Tabel 3.24

Jawaban kuesioner Responden Mendapatkan Bantuan Sapi 
(Peternakan) yang dikelola BUMDES Sejahtera

No Jumlah 
Populasi

Jawaban 
Responden

Jumlah 
Responden

Dalam 
Persentase

1 71 Ya 3 4%

2 71 Tidak 68 96%

Jumlah 71 100%

Sumber: Data Primer (Diolah) Tahun 2017

Berdasarkan hasil jawaban diatas hanya sebanyak 3 KK (4%) 

mendapatkan bantuan sapi (peternakan) dari BUMDES Sejahtera. 

Sedangkan hampir  68 KK (96%) menyatakan tidak mendapatkan 

bantuan sapi (peternakan) dari BUMDES Sejahtera.

Tabel 3.25

Jawaban kuesioner Responden Tentang Kemudahan Menyewa 
Hand traktor di BUMDES Sejahtera

No Jumlah 
Populasi

Jawaban 
Responden

Jumlah 
Responden

Dalam 
Persentase

1 71 Ya 56 79%

2 71 Tidak 15 21%

Jumlah 71 100%

Sumber: Data Primer (Diolah) Tahun 2017

Berdasarkan hasil jawaban diatas hanya sebanyak 56 KK (79%) 

lebih mudah menyewa hand traktor setelah adanya unit usaha tersebut 

di BUMDES Sejahtera. Sedangkan 15 KK (21%) menyatakan tidak 

menyewa hand traktor.
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Tabel 3.26

Jawaban kuesioner Responden Kemudahan Melakukan 
Pembelanjaan Dipasar Desa

No Jumlah 
Populasi

Jawaban 
Responden

Jumlah 
Responden

Dalam 
Persentase

1 71 Mudah 44 62%

2 71 Masih Terbatas 27 38%

3 71 Sulit - -

Jumlah 71 100%

Sumber: Data Primer (Diolah) Tahun 2017

Berdasarkan hasil jawaban diatas sebanyak 44 KK (62%) 

menyatakan lebih mudah melakukan pembelanjaan di pasar semenjak 

adanya pasar desa dan 27 KK (38%) menyatakan pasar desa masih 

terbatas dalam melakukan pembelanjaan karena penjualnya masih 

sedikit, sedangkan tidak ada responden yang menjawab kesulitan 

dalam berbelanja di pasar desa.

Tabel 3.27
Jawaban kuesioner Responden Mengenai Adanya Dampak unit 

usaha yang dikelola BUMDES Sejahtera

No Jumlah 
Populasi

Jawaban 
Responden

Jumlah 
Responden

Dalam 
Persentase

1 71 Positif 64 90%

2 71 Negatif 7 10%

Jumlah 71 100%
Sumber: Data Primer (Diolah) Tahun 2017
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Berdasarkan hasil jawaban diatas sebanyak 64 KK (90%) 

mengatakan BUMDES Sejahtera berdampak Positif . Sedangkan 

hanya  7 KK (10%)  mengatakan dampaknya negatif.

Berdasarkan hasil kuesioner tentang kondisi sosial  responden 

setelah adnya unit usaha BUMDES Sejahtera diperoleh kesimpulan 

yaitu, bahwa tingkat sosial keluarga masyarakat desa Pujokerto belum  

meningkat walaupun adanya BUMDES Sejahtera, belum adanya 

modal usaha bagi sebagian besar masyarakat  juga membuat kurang 

dikenalnya lembaga perekonomian ini. Tetapi sebagian besar 

masyarakat menyatakan dampak adanya keberadaan unit usaha yang 

dikelola BUMDES Sejahtera ini berdampak positif terutama bagi para 

petani dengan adanya penyewaan hand traktor  untuk membajak 

sawah sehingga dapat lebih cepat menanam padi.

Dari kondisi ekonomi dan kondisi sosial yang menjadi indikator 

dari Badan Uasaha Milik Desa (BUMDES) yang dijabarkan tersebut 

dapat terlihat bahwa perkembangan BUMDES Sejahtera sampai saat 

ini belum dapat dikatakan meningkat, karena masih banyak 

masyarakat yang belum mengetahui apa itu BUMDES Sejahtera 

walaupun mereka telah menggunakan unit usaha yang ada tetapi 

partisipasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi langsung dalam 

menggali potensi desa yang dimiliki masih sangat kurang. Bukan 
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hanya dari masyarakat yang menjadi kendala bagi kemajuan BUMDES

Sejahtera ini pengurus serta pemerintah juga menjadi salah satu 

kendala. Sumber daya manusia atau pengurus yang ada belum mampu 

membuat lembaga perekonomian ini berjalan dengan baik.73 Faktor 

lain dari segi kepengurusan yaitu kurang matangnya sumber daya 

menejemen yang dimiliki oleh BUMDES Sejahtera, Kurangnya 

pengawasan dan peninjauan juga berpengaruh. Selain itu kurangnya 

dukungan modal  dari pemerintah pusat juga menyulitkan BUMDES

Sejahtera ini untuk berkembang dan berperan dalam mensejahterakan 

masyarakat.

                                                          
73 Misdi HR Ketua BUMK Sejahtera, wawancara, 4 April 2017
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BAB IV

ANALISIS DATA

A. Peran Badan Usaha Milik Kampung Pujokerto (BUMDES Sejahtera) Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi pada masyarakat Kecil 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu 

pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi di tingkat perdesaan. 

Lembaga ekonomi ditingkat pedesaan menjadi bagian yang sangat penting dalam 

rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan 

sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. 

Suatu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan 

menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian 

kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa. Di 

tengah-tengah persaingan global yang lebih kompetitif, banyak sekali pelaku 

ekonomi yang ikut berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan Desa. 

Salah satunya program yang sedang gencar dipromosikan oleh Departemen 

Dalam Negeri adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai penggerak 

perekonomian Desa.BUMDES sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang 

menaungi berbagai unit usaha Desa, meliputi usaha sektor moneter (keuangan) 

dan sektor riil. Disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
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2014 tentang Desa adalah suatu perubahan yang lebih baik  di dalam masyarakat 

Desa itu sendiri. Salah satunya tujuan pengaturan Desa melalui undang-undang 

yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa adalah mendorongprakarsa, gerakan, dan partisipasi 

masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan 

bersama.

Pada penelitian ini peneliti akan melihat peran dari lembaga ekonomi yaitu 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap kesejahteraan masyarakat. 

BUMDES sudah mulai menyebar diberbagai daerah salah satunya di daerah 

provinsi Lampung tepatnya di Kabupaten Lampung Tengah. Di Kabupaten 

Lampung Tengah sudah ada beberapa Desa yang memiliki Badan Usaha Milik

Desa atau BUMDES, seperti di Desa Pujokerto Kecamatan Trimurjo yang sudah 

memiliki Badan Usaha yang bergerak pada pengelolaan kekayaan kampung ini.

Menurut Todaro dan Stephen Smith, kesejahteraan  masayarakat menunjukan 

ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih 

baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi 

kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan; 

kedua, peningkatan tingkat kehidupan , tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih 

baik dan  ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial 

individu dan bangsa. Terdapat berbagai macam indikator yang digunakan untuk 

melihat tinngkat kesejahteraan masyarakat diantaranya yaitu :
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1. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang  

berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-

anggota rumah tangga. penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk 

konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat 

material. Indicator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

a. Tinggi (Rp >5.000.000)

b. Sedang (Rp. 1.000.000- Rp 5.000.000)

c. Rendah (< Rp. 1.000.000).

Sebagian besar masyarakat Desa Pujokerto berprofesi sebagai petani , 

jumlah rumah tangga petani saat ini adalah sekitar 417 Keluarga yang di 

dominasi dengan petani padi, jumlah  rumah tangga buruh tani yaitu 25 

keluarga. Karena sebagian besar masyarakat adalah petani, maka masyarakat 

Pujokerto dilihat dari setiap rumah tangga petani pendapatan perkapitanya 

adalah Rp. 4.280.838 permusim panen. Tetapi ada pula petani yang dalam 

satu tahun hanya dapat mencapai dua kali musim panen, itu artinya 

pendapatan dari hasil panennya lebih kecil. Selain petani masyarakat Desa

Pujokerto memiliki pekerjaan yaitu pegawai negeri sipil (PNS), peternak, 

pengrajin indusrti rumah tangga, pedagang, karyawan, dosen, 

TNI/POLRI,bidan, perawat, buruh dan lain sebagainya. Banyak dari para 

petani yang juga memiliki usaha/pekerjaan sampingan. Hal tersebut dilakukan 



98

untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup keluarganya agar 

tercukupi. Tetapi ada juga masyarakat yang hanya mengandalkan hasil 

panennya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tabel 4.1
Tingkatan Pendapatan Masyarakat Pujokerto

No Tingkatan Pendapatan Jumlah Responden

1 Tinggi (Rp >5.000.000) 3

2 Sedang(Rp.1000.000-

Rp5.000.000)

30

3 Rendah (< Rp. 1.000.000) 38

Sumber Data: Data Primer (Diolah) Tahun 2017

Dari 71 KK yang menjadi responden sebanyak 38 KK pendapatan 

perbulannya masih rendah yaitu  ≤ Rp. 1.000.000,  sebanyak 30 KK  

pendapatannya masuk golongan sedang antara Rp.1.000.000 – Rp. 5.000.000  

perbulan dan 3 KK berpendapatan tinggi yaitu ≥Rp. 5.000.000 perbulan. 

Dilihat dari jawaban para responden masih banyak responden yang 

bependapatan rendah dibawah Rp. 1.000.000, hanya selisih beberapa persen 

saja dengan masyarakat yang berpendapatan sedang yaitu antara Rp. 

1.000.000 – Rp. 5.000.000. Artinya walaupun pemerintah Desa telah 

membentuk lembaga perekonomian untuk membantu mensejahterakan 

masyarakat Pujokerto, tetapi belum berpengaruh secara signifikan 

dikalangan masyarakat. Peran dari BUMDES Sejahtera  juga ternyata belum 

mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah, 
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hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang 

berpendapatan rendah.

Pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti 

kebutuhan pokok sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan sudah 

dapat dikatakan cukup. Pendapatan masyarakat Desa Pujokerto ini sudah 

dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya namun belum sampai 

tahap menyisihkan untuk saving atau menabung bagi kalangan masyarakat 

yang berpenghasilan rendah.

Unit-unit usaha yang dikelola BUMDES belum banyak membantu 

peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, walaupun sudah 

beroperasi selama ±3 tahun terakhir. Seharusnya BUMDES Sejahtera lebih 

memaksimalakan lagi uni-unit usaha yang dimiliki sehingga dapat 

membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya melalui usaha-

usaha yang dikelola oleh BUMDES Sejahtera, sehingga masyarakat tidak 

hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja tetapi juga dapat 

menyisihkan pendapatannya untuk saving atau menabung untuk keperluan 

mendadak ataupun untuk masa depan pendidikan anak-anak mereka.

Walaupun peran BUMDES Sejahtera belum banyak kontribusinya pada 

pendapatan masyarakat, tetapi ada salah satu unit yang prospek kerjanya 

dapat terasa manfaatnya dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, 
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yaitu unit usaha pertanian yang bergerak dibidang brokering & renting yakni 

jasa penyewaan hand traktor. Unit usaha jasa penyewaan hand traktor ini 

bisa membantu petani dalam membajak sawah nya dengan waktu yang lebih 

cepat dibandingkan dengan menggunakan cara tradisional yaitu membajak 

dengan sapi. Dengan lebih cepat pengerjaan membajak sawah ini maka 

petani juga dapat menanam padi dengan lebih cepat sehingga sebagian  

petani yang dapat mencapai panen sebanyak tiga kali dalam satu tahun 

dengan produksi panen yang lebih cepat pula. Unit usaha dibidang jasa 

penyewaan hand traktor memeliki peluang yang cukup besar mengingat 312 

hektar dari Desa Pujokerto ini adalah persawahan. Sedangakn unit usaha 

peternakan dan unit usaha pasar juga memiliki peluang untuk dikembangkan 

sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Pujokerto, tetapi 

untuk saat ini belum ada banyak kontribusi unit usaha ini hanya saja pada 

unit usaha pasar ada beberapa masyarakat yang merasakan peningkatan 

pendapatan karena memiliki toko di sekitar pasar Desa.

2. Konsumsi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indicator 

kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Pengeluran masyarakat dikelompokan 

menjadi dua kelompok yaitu pengeluaran untuk pangan dan barang-barang 

bukan pangan. Poroporsi pengeluaran pangan dan bukan pangan juga 

digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan atau 
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ketahanan pangan rumah tangga. Masyarakat Desa Pujokerto dalam 

memenuhi kebutuhan konsumsinya tidak selalu sama. Bagi masyarakat yang 

berpenghasilan rendah tentu mereka memiliki tingkat pola konsumsi yang 

terbatas dikarenakan pendapatannya harus terbagi-bagi  dengan pengeluaran 

untuk pangan dan bukan pangan, sedangkan untuk yang berpenghasilan 

sedang tidak semua masyarakat  memiliki tingkat pola konsumsi tinggi ada 

pula yang pola konsumsinya rendah. Sedangkan pengeluaran untuk 

pendidikan dan kesahatan juga disesuaikan dengan kemampuan pendapatan 

masing-masing masyarakat.

Disinilah peran BUMDES Sejahtera unit pasar Desa membantu 

masyarakat, dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari 

mereka dengan berbelanja di pasar Desa yang telah ada dengan harga yang 

relatif terjangkau sehingga tidak perlu jauh-jauh harus kepasar yang berada 

di Kecamatan/Kota untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Walaupun 

unit pasar Desa dapat membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan 

sehari-hari dengan lebih mudah dan lebih dekat, tetapi tidak mempengaruhi 

komposisi pengeluaran pangan masyarakat.

Pengeluaran untuk pendidikan dan kesejahatan pada masing-masing 

masyarakat tidak dapat ditentukkan dalam hitungan rupiah. Masyarakat 

mengakui bahwa pengeluaran non pangan lebih besar dibanding pengeluaran 
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untuk pangan. Dan dari 71 KK responden menyatakan bahwa pengeluaran 

konsumsi perharinya ≤ Rp. 20.000 – Rp. 50.000.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh 

dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan 

tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak 

dengan bantuan orang lain. 

Masyarakat Desa Pujokerto telah menerapkan tingkat pendidikan minimal 

9 tahun atau setara dengan tingkat pendidikan SMP/SLTP, serta sebagian 

yang lain hanya sampai ditingkat berpendidikan SD. Selain itu jika dilihat dari 

data yang terkait di desa Pujokerto tidak sedikit yang melanjutkan ke jenjang

pendidikan yang lebih tinggi seperti diploma S1/S2/S3. Tetapi ada pula yang 

tidak tamat sekolah dan belum termasuk usia sekolah. 

Dari 71 Keluarga yang menjadi responden yaitu terdiri dari 62 KK laki-

laki dan 9 KK perempuan,  berikut ini adalah jawaban responden tentang 

tingkat pendidikan terakhir rumah tangga masyarakat :

Tabel 4.2
Pendidikan Terakhir Rumah Tangga Responden

Tingkat Pendidikan Ayah Ibu Anak Jumlah

Tidak pernah sekolah 10Orang 16Orang 9 Orang 35 Orang

Sedang 
TK/playgroup

- - 10Orang 10 Orang

Sekolah Dasar 
(SD/sederajat)

14Orang 15Orang 27Orang 56 Orang
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Tingkat Pendidikan Ayah Ibu Anak Jumlah

Sekolah Menengah 
Pertama 
(SMP/sederajat)

18Orang 10Orang 33Orang 61 Orang

Sekolaah Menengah 
Atas (SMA/sederajat)

16Orang 23Orang 41Orang 80 Orang

Diploma (D1/D2/D3) 1 Orang - 3 Orang 4 Orang

Starata (S1/S2/S3) 3 Orang 3 Orang 6 Orang 12 Orang

Jumlah 62
Orang

67 
Orang

129
Orang

258 
Orang

Sumber Data : Data Primer (Diolah) Tahun 2017

Dari 71 KK menyatakan bahwa sebanyak 56 orang pendidikan terkhirnya 

adalah Sekolah Dasar (SD/sederajat) dan sebanyak 61 Orang bersekolah 

Sekolah Menengah Pertama (SMP/sederajat) bahwa sebanyak 117 orang telah 

menerapkan wajib belajar 9 tahun bagi anggota keluarganya, adapula yang 

berpendidikan lebih tinggi yaitu taraf SMA,Diploma, dan Strata walaupun 

untuk pendidikan tinggi seperti Diploma dan Strata jumlahnya masih sangat 

sedikit. Sedangkan adapula dari beberapa responden yang menyatakan tidak 

pernah bersekolah sebanyak 35 orang.

Peran pendidikan sangat penting dikalangan masyarakat khususnya 

masyarakat pedesaan, karena pendidikan merupakan salah satu indikator 

dalam kesejahteraan masyarakat dimana semakin tinggi pendidikan yang 

ditempuh maka dapat meningkatkan pendapatan serta dapat memberdayakan 

masyarakat disekitarnya dengan ilmu yang dimiliki.
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Dalam hal ini BUMDES Sejahtera belum banyak mendorong pendidikan 

tinggi bagi masyarakat Desa Pujokerto, karena operasional lembaga 

perekonomian yang telah lahir tiga tahun lalu ini masih sangat kurang bahkan 

dapat dikatakan kontribusinya hanya beberapa persen saja bagi kalangan 

masyarakat Desa Pujokerto. Unit-unit usaha yang dikelola BUMDES

Sejahtera belum dapat menjadi tumpuan dalam meningkatkan kesejahteraan 

rumah tangga masyarakat Pujokerto untuk melanjutkan pendidikan kenjenjang 

perguruan tinggi. Maka dari itu, tingkat pendidikan khususnya anak-anak 

mereka hanya sampai pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/sederajat), 

sedangkan yang masuk perguruan tinggi diploma ataupun starata hanya 

beberapa orang saja.

4. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Indikator 

kesehatan yang menjadi komponen sejahtera yaitu terpenuhinya sandang, 

pangan dan kesehatan sehari-hari.

Kesehatan masyarakat Pujokerto secara umum cukup baik, tidak ada 

angka gizi buruk. Sudah ada posyandu di masing-masing dusun, praktik bidan 

dan pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS). Menurut hasil wawancara 

dengan kepala desa Pujokerto diketahui bahwa jumlah puskesmas 1 unit, 

posyandu 3 unit dan rumah bersalin (bidan) 2 unit yang berada di desa 
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Pujokerto, meskipun begitu fasilitas yang dirasakan masih kurang. Dari 71 

KK yang menjadi responden menyatakan kebutuhan kesehatannya terpenuhi 

dengan baik.

Disamping tingkat kesehatan masyarakat Desa Pujokerto cukup baik 

dengan tidak adanya anak yang kekurangan gizi atau gizi buruk, serta 

banyaknya masyarakat yang sudah menerapkan keluarga berencana (KB) hal 

ini berdasarkan jawaban responden sebanyak 45 KK menyatakan mengikuti 

program keluarga berencana (KB). Masyarakat Desa Pujokerto juga 

menerapkan hidup sehat dan patuh dalam membuang sampah pada tempatnya 

serta menjaga kesehatan lingkungan dengan teratur membersihkan rumah. 

Kebutuhan obat-obatan masyarakat juga tersedia di warung atau pusat 

kesehatan yang ada seperti puskesmas Kecuali bila memiliki penyakit yang 

serius dan harus ditangani oleh dokter maka obatnya harus menggunakan 

resep dokter. Kebersihan dan kesehatan masyarakat terjaga dengan baik 

sehingga tidak menimbulkan penyakit yang berbahaya.

Dalam hal kesehatan BUMDES Sejahtera tidak memiliki peran khusus 

ataupun adanya unit usaha yang langsung menjurus pada bidang kesehatan, 

melihat tinggkat kesehatan masyarakat Pujokerto sendiri sudah cukup baik.

5. Perumahan Masyarakat

Menurut Biro Pusat Statistik dikatakan perumahan  yang di anggap 

sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap 
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yang baik. Bangunan yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 

10 m2 dan bagian terluas dari rumah bukan tanah dan penguasaan tempat 

tinggal adalah milik sendiri.

Tingkat perumahan masyarakat Desa Pujokerto dilihat dari indikator yang 

ada 99,4% rumah masyarakat Desa Pujokerto sudah hak milik sendiri dan 

hanya 0,6% yang bukan milik sendiri atau dapat di katakan menyewa rumah 

di Desa Pujokerto. Keadaan rumah yang berkualitas baik hampir 100% dan 

rumah tangga yang memiliki penerangan listrik sudah merata disetiap rumah 

masyarakat Desa Pujokerto terbukti dari 71 KK menyatakan memiliki 

penerangan listrik disetiap rumah dengan baik.  Sedangkan rumah tangga 

yang memiliki MCK yang baik 89,4 % sedangkan 10,6 % lainnya masih 

perlupeninjauan langsung untuk MCK masyarakat Desa Pujokerto, karena 

pada wawancara seorang warga yaitu pak Eko ketua RT 06 mengatakan masih 

banyak warga yang MCK nya masih kurang memadai dan pak Eko berharap 

ada bantuan dari pemerintah untuk pengadaan MCK  umum disetiap dusun.

Bentuk bangunaan masyarakat Desa Pujokerto yaitu 89,4 % dengan 

kondisi rumah berkualitas baik dan layak huni, sedangkan 10.6 % rumah 

masyarakat masyarakat masih berdinding kayu dan bambu yang masih perlu 

segera diperbaiki. Dalam hal kondisi perumahan dan fasilitas yang dimiliki 

oleh masyarakat di Desa Pujokerto ini sudah mengalami tahap kondisi 

membaik. Hanya ada sekitar 9 rumah dari total 71 KK yang menjadi 
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responden yang rumahnya masih membutuhkan tahap perbaikan. Sedangkan 

62 rumah lainnya sudah dalam kondisi baik.

Adanya BUMDES Sejahtera dalam hal perumahan masyarakat telah 

berkontribusi walaupun presentasenya Kecil, dalam keberlangsungan 

kebutuhan perumahan masyarakat, unit usaha yang membantu masyarakat 

memiliki rumah yang layak huni adalah usaha jasa penyewaan hand traktor. 

Karena unit usaha ini cukup membantu para petani dalam meningkatkan hasil 

panennya sehingga dapat memiliki  rumah yang layak. Sedangkan  untuk unit 

usaha peternakan belum ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang 

mengelola, dan untuk unit usaha pasar Desa cukup membantu masyarakat 

tetapi belum banyak berkontribusi pada responden yang berjumlah 71 KK.

Semua penjabaran umum berdasarkan indikator dari Biro Pusat Statistik 

Indonesia (BPS)  mengenai lembaga perekonomian  Badan Usaha Milik Desa

(BUMDES) di Desa Pujokerto, bahwa peran dari BUMDES  Sejahtera masih 

belum maksimal alam membantu meningkatkan kesejahterakan masyarakat di 

Desa Pujokerto. Kesejahteraan masyarakat masih belum merata dikalangan 

masyarakat Desa Pujokerto masih banyak terjadi ketimpangan yang telah 

diuraikan sebelumnya, dengan fasilitas MCK belum merata dan terpenuhi. 

Ketimpangan yang lainnya seperti pada indikator perumahan dimana ada 

masyarakat yang memiliki rumah bagus dengan dinding tembok dan berlantai 

semen ataupun keramik, namun masih ada juga yang rumahnya hanya 
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berdindingkan kayu ataupun bambu dan berlantaikan tanah. Fasilitas yang 

belum lengkap seperti MCK umum, fasilitas kesehatan yang masih kurang 

lengkap serta tempat pembuangan sampah untuk masing-masing rumah pun 

belum ada. Selain itu masih banyaknya masyarakat yang bependapatan rendah 

≤ Rp.1.000.000, tingkat pendidikan keperguruan tinggi yang masih sangat 

rendah, dalam fasilitas material ini masih harus di kembangkan dengan baik 

dan dapat meningkatakan pendapatan setiap rumah tangga sehingga 

pendidikan dan fasilitas akademik semakin baik

Dari indikator lain seperti tingkat kesehatan masyarakat dan perumahan 

masyarakat mengalami peningkatan dari yang mulai rumahnya hanya 

berlantaikan tanah sekarang berubah menjadi berlantaikan semen dan 

keramik, walaupun masih ada masyarakat yang rumahnya berlantaikan tanah. 

Dari tingkat kesehatannya juga sudah cukup baik walaupun tidak ada peran 

khusus ataupun kontribusi langsung oleh BUMDES Sejahtera. Jika dilihat dari 

indikator kesejahteraan masyarakat yang ada, beberapa indikator masih 

banyak yang belum terpenuhi dengan baik seperti pendapatan yang menjadi 

tumpuan kehidupan masyarakat yang masih rendah, pendidikan yang masih 

rendah serta fasilitas-fasilitas yang belum terpenuhi seperti MCK umum bagi 

masyarakat. Peran BUMDES Sejahtera di Desa Pujokerto ini masih sangat 

kurang, manfaat yang dirasakan masyarakatpun masih sangat rendah. 

Walaupun kenyataannya pemerintah mendirikan badan usaha yang berguna 
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sebagai lembaga penggerak perekonomian masyarakat khususnya masyarakat 

Desa  yang mempunyai sasaran yaitu terlayaninya masyarakat Desa dalam 

mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media 

usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tetapi pada kenyataan dilapangan khususnya di Desa Pujokerto ini Badan 

Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDES Sejahtera) belum dapat dijalankan 

seperti pada maksud pendirian serta tujuan nya. Hal tersebut terjadi karena 

masih banyaknya kendala yang terjadi dalam lembaga tersebut seperti : 

a. Kurangnya modal yang dimiliki oleh BUMDES Sejahtera.

b. Kurangnya ketermpilan dan Kecakapan sumber daya manusia dalam 

kepengurusan BUMDES Sejahtera.

c. Menejemen kelembagaan yang masih sangat kurang berjalan dengan baik 

seperti perencanaan dalam menjalankan usaha untuk memperoleh 

keuntungan dan manfaat dengan maksimal, aspek pelaksanaan yang masih 

belum berjalan dengan baik, untuk aspek pengorganisasian dan 

pengendalian sudah cukup berjalan dengan baik hanya masih harus ada 

perbaikan.  

d. Faktor lain adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDES

Sejahtera dan masih minimnya partisipasi masyarakat dalam memajukan 

unit-unit usaha yang dikelola masyarakat. 
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Oleh karena itu harus adanya koordinasi yang baik antar pengurus 

BUMDES Sejahtera dan pemerintah Desa serta masyarakat untuk 

keberlangsungan BUMDES Sejahtera sehingga dapat mensejahterakan 

masyarakat. Pengurus BUMDES Sejahtera juga harus memiliki startegi untuk 

menarik minat masyarakat agar bersama-sama dapat mengelola potensi yang 

dimiliki Desa Pujokerto sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat 

serta dapat mensejahterakan masyarakat.

Dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat Desa Pujokerto 

menunjukkan bahwa kebanyakan dari masyarakat yang ada di Desa Pujokerto 

masuk dalam kategori keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang sudah dapat 

memenuhi kebutuhan dasar minimalnya seperti kebutuhan sandang, pangan, 

papan dan kesehatan juga kebutuhan seperti pendidikan dan interaksi dengan 

keluarga serta lingkungan tempat tinggal. 

Oleh karena itu peranan Badan Usaha Milik Desa/ Kampung (BUMDES

Sejahtera) terhadap kesejahteraan masyarakat masih kurang maksimal 

walaupun tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat tetapi bukan karena 

kinerja ataupun peran dari BUMDES Sejahtera yang membantu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat tetapi karena adanya faktor lain. Tetapi walaupun 

peran BUMDES Sejahtera belum maksimal tapi pengurus BUMDES

Sejahtera bisa memaksimalkan di bidang unit usaha pertanian untuk saat ini 

dengan jasa penyewaan hand traktor, sedangkan untuk unit usaha peternakan 
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dan pasar Desa belum berjalan maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, 

walaupun belum berjalan maksimal tetapi bukan berarti unit usaha tersebut 

memiliki dampak negatif hanya perlu adanya pengelolaan yang baik dari 

pengelola unit usaha tersebut dan juga perhatian serta pengawasan yang lebih 

baik lagi agar unit usaha ini juga dapat berkembang seperti unit usaha lainnya. 

Walaupun peranan BUMDES Sejahtera belum dapat dikatakan 

berkembang tapi ketua BUMDES Sejahtera pak Misdi HR serta kepala Desa

pak Sudarso S.IP yang menjadi Pembina dari BUMDES Sejahtera ini 

memiliki keyakinan untuk perkembangan yang lebih positif kedepannya 

dengan kepengurusan yang lebih baik lagi dan juga unit-unit usaha baru yang 

akan deikembangkan seperti lembaga micro finance atau lembaga ke  uangan 

mikro yang akan membantu masyarakat untuk membuka peluang usaha 

ataupun mengembangkan usaha yang sudah dimiliki, selain lembaga 

keuangan mikro adapula bank sampah yaitu unit usaha yang bergerak ke arah 

ekonomi kreatif bagi masyarakat Pujokerto dimana bank sampah ini 

mengumpulkan sampah yang bisa di daur ulang dari masyarakat Desa yang 

kemudian diolah kembali atau di daur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat 

dan berdaya jual sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat, selain itu 

lingkungan dapat terjaga karena sampah-sampah yang dikumpulkan. Selain 

itu perbaikan mengenai usaha peternakan juga akan segera dicanangkan oleh 

pengurus BUMDES Sejahtera dan pemerintah Desa Pujokerto. Sehingga 
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untuk kedepannya unit-unit usaha yang di kelola BUMDES Sejahtera ini 

dapat berjalan dengan baik dan dapat berkontribusi bukan hanya untuk 

kesejahteraan masyarakat tetapi juga untuk pendapatan asli Desa (PADes) 

bagi Desa Pujokerto.

B. Peran BUMDES Sejahtera Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam  

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan salah satu lembaga 

perekonomian yang sebagian 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. Kehidupan masyarakat meningkat dan terbantu 

oleh adanya unit-unit usaha yang dikelola, keadaan ini sangat dianjurkan agama 

karena BUMDES telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat 

yang membutuhkannya.

Dalam Islam menganjurkan umatnya untuk meproduksi dan berperan dalam 

berbagai bentuk aktivitas ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan, 

perindustrian, dan perdagangan. Islam merahmati pekerjaan yang ada di dunia ini 

dan menjadikannya bagian dari pada ibadah dan jihad. BUMDES membantu 

masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya 

alam, asset Desa, ataupun keterampilan yang dimiliki untuk digunakan sebagai 

modal dan mendapatkan tambahan penghasilan serta pekerjaan. Dengan bekerja, 
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seorang individu mampu memenuhi kebutuhannya, mencukupi kebutuhan 

keluarganya, dan berbuat baik kepada tetangganya. Semua hal tersebut tidak akan 

terwujud tanpa harta yang dapat diperoleh dengan bekerja. Allah berfirman dalam 

surat Al-Jummuah ayat 10 yang berbunyi :

                          

    

Artinya :
Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan 
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. 

(Al-Jummuah : ayat 10)

Demikian juga Badan Usaha Miliki Desa (BUMDES)memberikan bimbingan, 

memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi 

hidupnya sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mujadalih ayat 11 yang 

berbunyi:

                      

                     

           

Artinya :

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
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berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al-Mujadilah : ayat 11).

Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) kepada masyarakat juga 

bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat, agar di dalam masyarakat 

tercipta kesejahteraan, karena tujuan Ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam.

2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem 

ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal.

3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.

4. Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

BUMDES Sejahtera yang ada di Desa Pujokerto memiliki manfaat yang baik 

bagi keberlangsungan hidup penduduk Desa Pujokerto meskipun untuk saat ini 

perannya masih sangat rendah di masyarakat. Tetapi walaupun perannya masih 

rendah tapi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi tingkat 

pengangguran. Potensi Desa yang ada menjadi penguat unit usaha yang dikelola 

BUMDES Sejahtera berdampak positif  bagi masyarakat di Desa Pujokerto.

Dalam Islam kesejahteraan tidak hanya diukur dari sisi materi tetapi juga non 

materi, seperti tingkat spiritual, nilai-nilai moral, dan keharmonisan sosial. Dalam 

ekonomi manusia memiliki kebutuhan serta keinginan untuk mencapai 

kemaslahatan demi kesejahteraan. Ilmuan Islam As-Syathibi membagi kebutuhan 

dasar menjadi tiga yaitu al-dharuriyah (kebutuhan primer) dimana kebutuhan ini 
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mencakup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang menjadi landasan bagi 

kehidupan manusia. Lima hal tersebut mutlak harus dimiliki oleh diri manusia. 

Memenuhi kebutuhan juga telaha Allah firmankan pada Q.S. Fussilat ayat 10 

yang berbunyi :

                                

      

Artinya:

Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia 

memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan 

(penghuni)nya dalam empat masa, memadai untuk (memenuhi kebutuhan) mereka 

yang memerlukan.(Q.S. Fussilat ayat 10).

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah SWT telah menciptakan segala 

sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan yang diperlukan. 

Pemenuhan kebutuhan  menurur islam yaitu ada tiga yaitu al-dharuriyyah, al-

hajiyyah, dan al-tshaniyyah.

Masyarakat Pujokerto sudah masuk dalam kategori kebutuhan dasar al-

dharuriyyah sebagai kebutuhan primer yang harus dimiliki. Dilihat dari ke lima 

hal tersebut dari segi agama semua masyarakat Pujokerto memiliki agama dan 

percaya kepada Tuhan misal dari segi ibadah yaitu masyarakat sudah menegakkan 

rukun Islam , dari segi jiwa bahwa masyarakat telah memenuhi sandang,pangan, 

serta papan nya untuk memenuhi kebutuhan nya, dari segi akal semua manusia 
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memiliki akal begitu juga masyarakat di Pujokerto yang memiliki akal dan juga 

pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan, masyarakat Pujokerto yang 

memiliki keturunan memberikan bekal baik akhlak maupun pendidikan kepada 

keturunannya, dan dari sisi harta diberlakukan adanya ketentuan dan hukuman 

terhadap pelanggaran hak-hak orang lain seperti mencuri dan tindak kriminal 

lainnya, harta yang dimiliki harus di peroleh dari kegiatan ataupun pekerjaan yang 

halal. 

Kelima hal tersebut harus terpenuhi dalam kebutuhan hidup masyarakat 

apabila kelima unsur tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulakan 

kerusakan di dunia maupun di akhirat kelak.Hal tersebut di lakukan untuk 

mencapai maslahat demi kesejahteraan.

Al- Hajiyyah merupakan kebutuhan sekunder yang diperlukan manusia untuk 

memudahkan kehidupannya, menghilangkan kesulitan dan menjadi pemelihara 

yang lebih baik terhadap lima unsur pokok manusia. BUMDES Sejahtera 

membantu masyarakat Pujokerto untuk memenuhi kebutuhan sekunder nya yaitu 

salah satunya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhannya yaitu dengan adanya unit-unit usaha yang dikelola BUMDES 

Sejahtera.

Al-Tahsiniyyah adalah kebutuhan pelengkap atau telah mencapai dua 

kebutuhan primer dan skunder. Tujuan dari al-tahsiniyyah ini yaitu agar manusia 
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dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan kelima 

unsur pokok kehidupan manusia.

Dari uraian tentang kebutuhan dasar dalam Islam diatas dapat disimpulkan 

bahwa dari segi kebutuhan primer (al-dharuriyyah), kebutuhan sekunder (al-

hajiyyah) dan kebutuhan pelengkap (al-tahsiniyyah) bahwa BUMDES Sejahtera 

sudah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan menurut pandangan Islam 

seperti pada kebutuhan primer dari segi harta BUMDES Sejahtera sudah 

membantu masyarakat untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, kemudian 

untuk kebutuhan sekunder masyarakat BUMDES Sejahtera telah berperan dalam 

memudahkan kesulitan yang dialami masyarakat yaitu dengan adanya unit usaha 

penyewaan hand traktor ataupun adanya pasar desa yang yang memudahkan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ataupun memudahkan 

masyarakat dalam pekerjaanya. Kebutuhan pelengkap atau al-tahsiniyyah adalah 

untuk memelihara lima unsur kebuthan pokok manusia, masyarakat Pujokerto 

telah memenuhi kedua kebutuhan tersebut maka kebutuhan pelengkap juga dapat 

dipenuhi apabila telah menjaga lima kebutuhan pokok manusia.

Dengan demikian masyarakat Desa Pujokerto tetap taat pada aturan-aturan 

yang ada menurut Islam serta memenuhi kebutuhannya menurt Islam. Dalam hal 

menjalankan pekerjaannya atau menggunakan jasa dari unit-unit usaha yang 

dikelola BUMDES Sejahtera ini dengan tetap mengikuti syaariat-syariat Islam.
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Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dengan ukuran 

material saja, tetapi juga dinilai  dengan ukuran non-material seperti terpenuhinya 

kebutuhan spiritual, terpenuhinya nilai-nilai moral, dan terwujudnya 

keharmonisan sosial. Dalam pandanganIslam, masyarakat dikatakan sejahtera bila 

terpenuhinya dua kriteria : pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap 

individu masyarakat baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun 

kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama,harta, jiwa, akal, dan 

kehormatan manusia. 
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan  hasil penelitian yang dikemukakan diatas. Skripsi ini membahas 

tentang peran Badan Usaha Milik Desa/Kampung terhadap kesejhateraan 

masyarakat dalam Ekonomi Islam. Dari permasalahan yang ada dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di Desa Pujokerto 

dari tingkat  pendapatan masyarakat, pengeluaran masyarakat, tingkat 

pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat sudah dapat dikatakan 

sejahtera bahkan masuk dalam kategori keluarga sejahtera II. Namun pada 

kenyataannya Badan Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDES Sejahtera) telah 

berdiri dari tahun 2013 di Desa Pujokerto belum dapat memaksimalkan 

perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,seperti yang 

tercantum dalam UU No.6 Tahun 2014. Kesejahteraan yang belum merata 

bagi sebagian masyarakat masih adanya ketimpangan antar masyarakat di 

Desa Pujokerto yang telah diuraikan.

2. Peran BUMDES Sejahtera terhadap kesejahterakan masyarakat dalam 

pandangan ekonomi islam tidak hanya di ukur tentang materi saja tetapi juga 

non materi. Dalam pandangan Islam manusia dikatakan sejahtera apabila telah 

memenuhi kebutuhan primer (al-daruriyyah),kebutuhan sekunder (al-
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hajiyyah) dan kebutuhan pelengkap (al-tahsiniyyah). Masyarakat Pujokerto 

telah memenuhi ketiga kebutuhan tersebut maka sudah dapat di katakan 

sejahtera dalam pandangan Islam, BUMDES Sejahtera memberikan peran 

terhadap kesejahteraan masyarakat dengan membantu memenuhi kebutuhan 

masyarakat di desa Pujokerto.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pengurus BUMDES Sejahtera di Desa Pujokerto memperbaiki 

pengelolaan menejemen kelembagaan BUMDES Sejahtera untuk 

memaksimalkan kinerja unit usaha dan kinerja sumber daya manusia 

pengurusnya.

2. Bagi pemerintah Desa, hendaknya memberikan dukungan kepada Badan 

Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDES Sejahtera)  baik dalam bentuk 

materil maupun non materil, sehingga dapat membantu memaksimalkan 

kinerja BUMDES Sejahtera. Bagi masyarakat, hendaknya ikut serta langsung 

dalam pengelolaan dan pengguanaan usaha BUMDES Sejahtera.

3. Bagi para akademisi, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai peran Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap kesejahteraan masyarakat perspektif 

ekonomi Islam.
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