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ABSTRAK 

Perubahan yang terjadi di era reformasi saat ini salah satunya 

adalah perubahan sistemdari sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal 

ini menjadikan desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam 

mengelolapemerintahnya sendiri. BUMDes merupakan kelembagaan 

ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. BUMDes 

Jaya Abadi merupakan lembaga ekonomi yang baru beroperasi 

sehingga masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya 

seperti rendahnya sumber, kurangnya komunikasi sehingga dampak 

ekonominya terhadap masyarakat desabelum begitu terasa.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisa implementasikebijakan BUMDes, serta pandangan 

ekonomi islamkebijakan BUMDes dalam meningkatkan 

perekonomian  masyarakat. Teori yang digunakan pada penelitian ini 

mengenai implementasi kebijakan menurut George Edward III.Pada 

penelitian ini metode yang dipergunakan peneliti ialah metode 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data peneliti berupa primer 

didapatkan secara langsung dari narasumber melalui observasi dan 

wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku-buku teori atau 

referensi yang berhubungan dengan BUMDes. Teknik pengumpulan 

data dilakukan melalui metode, obsevasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

Dari hasil penelitian yang peneliti dapat bahwa Impelemtasi 

kebijakan BUMDes Jaya Abadi dalam meningkatkan perekonomian 

masyarakat sudah berjalan namun belum terwujud secara ideal. Hal 

tersebut dikarenakan belum terpenuhinya indikator-indikator 

keberhasilan dari implementasi kebijakan seperti komunikasi dan 

sumber daya sehingga dampaknya terhadap peningkatan ekonomi 

belum secara keseluruhan dapat di rasakan oleh masyarakat.. 

Berdasarkan nilai-nlai dasar ekonomi islam implementasi BUMDes 

Jaya Abadi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat telah sesuai 

dengan dasar-dasar ekonomi islam Khalifah dan Takaful namun belum 

sesuai dengan nikai keadilan  karena pada akad mukhabarah masih 

adanya ketidak transparannya BUMDes dalam menyampaikan 

informasi kepada masyarakat yang bekerjasama. 

 . 

Kata Kunci: Implementasi, BUMDes, Perekonomian Masyarakat, 

Ekonomi Islam, 
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ABSTRACT  

One of the changes that have occurred in the current reform 

era is the change in the system from centralization to decentralization. 

This makes the village has full rights and authority in managing its 

own government. BUMDes is an economic institution that is fully 

managed by the village community. BUMDes Jaya Abadi is an 

economic institution that has just started operating, so there are still 

some problems in its implementation such as low resources, lack of 

communication so that the economic impact on village communities is 

not yet felt. 

The purpose of this study was to determine and analyze the 

implementation of BUMDes policies, and the Islamic economic view 

of BUMDes BUMDes policies in improving the community's 

economy. The theory used in this research is about policy 

implementation according to George Edward III. In this study, the 

method used by the researcher is a descriptive qualitative method. The 

source of research data in the form of primary is obtained directly 

from sources through observation and interviews and secondary data 

is obtained from theory books or references related to BUMDes. Data 

collection techniques were carried out through methods, observations, 

interviews and documentation. 

From the results of the research, the researchers found that the 

implementation of the Jaya Abadi BUMDes policy in improving the 

community's economy has been running but has not been realized 

ideally. This is because the indicators of success in implementing 

policies such as communication and resources have not been fulfilled 

so that the impact on economic improvement has not been fully felt by 

the community. Based on the basic values of Islamic economics, the 

implementation of BUMDes Jaya Abadi in improving the 

community's economy has been in accordance with the basics of the 

Islamic economics of the Caliph and Takaful but are not in accordance 

with the value of justice because in the mukhabarah contract there is 

still a lack of transparency of BUMDes in conveying information to 

collaborating communities. 

 

Keywords: Implementation, BUMDes, Community Economy, 

Islamic economics 
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MOTTO 

                         

                              

 

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di 

antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. 

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran 

kepadamu. Sungguh, Allah Maha 

Mendengar,Maha Melihat.” 

(QS. An-nisa (4) : 58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang 

skripsi ini maka peneliti akan menjelaskan pengertian judul 

terlebih dahulu.. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang 

berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu 

penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang 

terkandung di dalam judul skripsi ini. Penelitian yang akan 

dilakukan ini adalah berjudul: ANALISIS 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA 

MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN 

PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA DITINJAU 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus 

BUMDes Jaya Abadi Desa Purwodadi Simpang 

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung 

Selatan). 

Uraian sebagai berikut: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu kejadian 

untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya (sebab, 

musabab, duduk perkaranya). Analisis artinya kita selalu 

menganalisis setiap pertanyaan atau persoalan, mana 

dengan relevan dan mana yang tidak, mana yang utama 

dan mana yang tidak
1
. 

2. Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat 

atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”
2
 

                                                      
1Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, Kamus lengkap bahasa Indonesia 

(Semarang: Difa Publisher, 2002). 
2Wahab Solichin Abdul dan S Wahab, Analisis Kebijaksanaan Dari 

Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 64.  
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3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan suatu 

usaha desa yang dimaksudkan untuk menampung seluruh 

peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang 

menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian 

yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari 

program proyek pemerintah dan pemerintah daerah.
3
 

4. Peningkatan Perekonomian merupakan suatu perbaikan 

kondisi dari perekonomian yang lemah menjadi 

perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan 

dari sebelumnya.
4
 

5. Masyarakatadalah sekumpulan kelompok manusia yang 

telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat 

istiadat yang dialami dalam lingkungannya.
5
 

6. Perspektif Ekonomi Islam 

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-

lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang 

terlihat oleh mata dengandimensi atau juga biasa diartikan 

sebagai cara pandang, sedangkan Ekonomi Islam adalah 

ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk 

mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan 

nilai-nilai Al-Qur’an dan hadist.
6
 

Dari penegasan judul di atas, maka yang dimaksud dari 

skripsi ini adalah memberikan gambaran serta mengukur 

implementasi Kebijakan BUMDes di Desa Purwodadi 

Simpang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan 

melihat dari sudut pandang Ekonomi Islam. 

 

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

peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. 
4M Gunawan Sumodiningrat, Membangun perekonomian rakyat 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 24.  
5 Donny Prasetyo dan Irwansyah, “Memahami Masyarakat Dan 

Perspektifnya,” JMPIS 1, no. 164 (2020), 

https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253. 
6Pusat Pengkajian, Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 19.  
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B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

Alasan memilih judul ini adalah karenamasih ada 

hambatan dalam penerapan BUMDes di Desa Purwodadi 

Simpang seperti minimnya dukungan berupa bantuan 

dana finansial maupun non finansial dan juga kurangnya 

Sumber Daya Manusia serta kurangnya komunikasi antara 

pengurus BUMDes, aparatur desa dan masyarakat. 

Dengan ini peneliti ingin mengungkapkan secara real 

apakah dengan adanya kebijakan Badan Usaha Milik 

Desa tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan 

perekonomian masyarakat desa.  

2. Alasan Subjektif 

a. Peneliti merasa optimis, dapat menyelesaikan 

penelitian ini dengan tersedianya data dan literatur 

dan dengan target dan biaya yang telah direncanakan 

dan hasilnya sangat bermanfaat bagi pengembangan 

kemampuan penulisan ilmiah bagi peneliti.  

b.  Masalah yang peneliti bahas dalam skripsi ini relevan 

dengan disiplin ilmu yang peneliti tekuni di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam. 

 

C. Latar Belakang 

Salah satu pergantian pada masa reformasi dikala ini 

merupakan bergesernya sistem pemerintahan Indonesia dari 

sentralisasi jadi desentralisasi. Kemandirian suatu daerah 

merupakan tuntutan dari pemerintah pusat saat 

diberlakukannya otonomi pada masa orde baru yaitu pada 

tahun 1966 M yang mana desa memiliki hak dan kewenangan 

penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahnya 

sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan 

kemajuan dan kesejahteraan masyarakat
7
.  

                                                      
7Eka Kurnia Farhan dan Septiana Anggraeni, “Implementasi Program 

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti 
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Era otonomi ini membuat daerah-daerah yang ada di 

Indonesia berlomba-Iomba untuk menjadi daerah yang terbaik 

diantara daerah-daerah lainnya karena ini menjadi peluang 

besar bagi daerah untuk memajukan dan mengembangkan 

daerahnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan bagi 

masyarakat dan pegawainya.
8
 

Desa merupakan kesatuan hukum terkecil dan bagian 

tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat di negara 

Indonesia.
9
Selama ini desa dianggap sebagai tempat yang 

terpencil dan rendahan di banding kelurahan,sehingga tidak 

sedikit desa yang beralih menjadi kelurahan untuk 

mengangkat derajat sosial di mata masyarakat lainnya.
10

Salah 

satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulan 

dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan saat ini 

adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola 

sepenuhnya oleh masyarakat desa.
11

 

Masyarakat pedesaan saat ini bekerja keras untuk 

mengelola sumber daya alam, dan rencana sumber daya alam 

ini berdampak positif pada peningkatan pendapatan pedesaan. 

Namun pada kenyataannya dalam pengembangan sumber 

daya alam, masyarakat desa dan aparat desa masih merasakan 

kendala yaitu masalah keuangan dan kurangnya sumber daya 

manusia yang berkualitas, yang membuat mereka tidak 

mampu mengatasi permasalahan tersebut. 

                                                                                                                  
Kabupaten Musi Rawas,” PAsira: Journal of Public Administration Musi Raya 4, no. 

1 (2021): 27–31. 
8Noval Adriyanus Karim, Rosman Ilato, dan Raflin Hinelo, “Implementasi 

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi 

Kabupaten Boalemo,” Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis 14, no. 1 

(2021): 105–16, https://doi.org/10.37479/jkeb.v13i2.11827. 
9Y. A. Bare, J. V. Mangindaan, dan A. Y. Punuindoong, “Pengaruh 

Implementasi Good Corporate Governance terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes 

di Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara,” Productivity 2, no. 3 (2021): 33–37. 
10Margreth Ziska Gah et al., “Implementasi Komunikasi Pelaksanaan 

Program Bumdes Di Desa Pantae Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor 

Tengah Utara,” Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Industri (EBI) 03, no. 01 (2021): 1–8, 

https://doi.org/https://doi.org/10.52061/ebi.v3i1.28. 
11Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

(Malang: DEPDIKNAS PKDSP FEUB, 2007), 1.  
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Salah satu strategi pemerintah memudahkan desa 

dalam meningkatkan Perekonomian desa adalah 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,  

Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha 

Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat 

mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).BUMDes 

merupakan salah satu lembaga yang terdapat interaksi  

ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat 

desa.
12

BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak 

kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai 

lembaga sosial dan komersial.
13

 BUMDes sebagai lembaga 

sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui 

kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan 

sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari 

keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa. 

Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Hukum dan 

bukan lagi sebagai Badan Usaha dimana BUMDes secara 

mandiri mengelolah aset desa, mengelolah usaha, dan dapat 

menjalin kemitraan dengan lembaga perusahan, dan lembaga-

lembaga swasta lainnya dengan tujuan dapat meningkatkan 

smber daya manusia dalam melahirkan ide-ide yang kreatif 

dan inovatif untuk mengembangkan potensi-potensi 

desa
14

.Pengaturan BUMdes diatur dalam undang-undang No. 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa desa dapat 

mendirikan Badan Usaha Milik desa sesuai dengan kebutuhan 

dan potensi desa. Sifat usaha Bumdes berorientasi pada 

                                                      
12Karim, Ilato, dan Hinelo, “Implementasi Program Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo.”Oikos 

Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis14, no. 1 (2021), 

https://doi.org/10.37479/jkeb.v13i2.11827 
13Ahmad Nur Ihsan, “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( 

BUMDes ) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep,” Journal of 

Politic and Government Studies 07, no. 04 (2018). 
14Hasbullah Bin Abdullah, “Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDesa) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di 

Desa Jatirejoyoso,” Journal of Governance Innovation 3, no. 2 (2021): 204–22, 

https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i2.810. 
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keuntungan dan pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, 

kejujuran, partisipatif dan berkeadilan.
15

 

Tabel 1.1 

Kumulasi Jumlah BUM Desa di Indonesia sampai tahun 2021 

No Tahun Jumlah BUMDes 

1 2015 14.463 

2 2016 28.595 

3 2017 43.339 

4 2018 49.213 

5 2019 51.091 

6 2020 51.134 

7 2021 57.273 

Sumber : Pusdatin Kemendesa PDTT, 2021 

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa 

perkembangan BUMDes selama kurang lebih 7 tahun terus 

mengalami peningkatan. Namun Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim 

Iskandar mengatakan, pada tahun 2021 jumlah BUMDes 

mencapai 57.273. Dimana rinciannya 45.233 BUMDes yang 

aktif dan 12.040 BUMDes yang tidak aktif.
16

Hal ini 

disebabkan karena sebagian besar BUMDes masih sebatas 

berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang 

menghasilkan. Selain itu karena rendahnya pemahaman 

KepalaDesa atas berdirinya BUMDes ini maka sebagian besar 

malah layu sebelumberkembang.
17

 Pemerintah Desa juga 

                                                      
15Komang Adi Kurniawan Saputra et al., “Pengelolaan Pendapatan Asli 

Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan,” Ekuitas: Jurnal 

Pendidikan Ekonomi 7, no. 1 (2019): 5, https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i1.16688. 
16Handoyo, “Sebanyak 35% BUMDes di Indonesia terdampak pandemi 

Covid-19” Kontan, 2021,https://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-35-bumdes-di-

indonesia-terdampak-pandemi-covid-19 
17Arif Fajar Wibisono, “Optimalisasi Fungsi BUMDES Melalui Inovasi dan 

Manajemen Organisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa,” Jurnal 

Abdimas Madani dan Lestari 02, no. 01 (2020): 1–9, 

https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jamali.vol2.iss1.art1.https://doi.org/10.20885/j

amali.vol2.iss1.art1 

https://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-35-bumdes-di-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19
https://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-35-bumdes-di-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19
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harus menunjang Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan 

dalam berjalannya program program Badan Usaha Milik 

Desa, sedangkan masyarakatnya bisa ikut serta dalam 

pengelolaan maupun kepentingan yang bertujuan membangun 

masyarakat desa.
18

  

Islam merupakan agama yang syumul yang 

mengandung peraturan hidup yang sangat lengkap dan 

menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan, aspek ekonomi, 

sosial,politik dan sebagainya. Kemajuan dan pembangunan 

dalam ekonomi juga merupakan satu seruan dalam Islam ke 

atas semua umatnya supaya berusaha untuk mencapainya agar 

Negara mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.  

Berdialog tentang ekonomi berarti berdialog tentang 

taraf hidup serta kesejahteraan manusia. Manusia secara 

kodratnya diciptakan dengan bermacam tuntutan serta 

kebutuhan hidup. Islam tidak cuma memerintahkan umatnya 

buat beribadah saja, namun pula memerintahkan umatnya 

untuk bekerja serta berproduksi guna menghasilkan 

perekonomian yang lebih baik
19

.Adapun Allah berfirman 

dalam Surat Al Jumuah Ayat 10yang berbunyi : 

                       

                 

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu 

di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Jumu’ah [62]:10) 

 

Dalam tafsir Al-Muyassar pada surat Al-Jumu’ah  

ayat 10 mengatakan bahwa: Apabila telah selesai 

                                                      
18Farhan and Anggraeni, “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi 

Rawas.”PAsira: Journal of Public Administration Musi Raya4, no. 1 (2021): 27-31 
19Nurul Pauziah, “Pengelolaan Pasar Oleh Bumdes Dalam Meningkatkan 

Perekonomian Pedagang Di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten 

Kuantan Singingi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, (Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, 2019). 

https://kumparan.com/topic/surat
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mendengarkan khutbah dan melaksanakan shalat Jum’ah 

maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk kembali 

menjalankan akifitasnya masingmasing mencari karunia 

Allah. Dan perbanyaklah zikir kepada Allah di mana dan 

kapan saja walaupun sambil bekerja atau berjalan. Dengan 

demikian kamu akan memperoleh keberuntungan dan 

kesuksesan dunia akhirat.
20

  

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, 

karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari 

agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi 

Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. 

Islam adalah sistem kehidupan (way of life), di mana Islam 

telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap 

bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. 

Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, 

sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan 

situasi dan kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu 

pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang di kalangan 

ilmuwan, meskipun sejarah telah membuktikan bahwa hal ini 

adalah sebuah keniscayaan. 

Ekonomi islam merupakan salah satu pendekatan 

sistem ekonomi dalam pembentukan perekonomian 

masyarakat. Pengakuan  akan hak individu dan masyarakat 

sangat diperhatikan dalam  islam. Masyarakat akan menjadi 

faktor yang dominan dan penting dalam pembentukan 

individu, sehingga karakter individu dipengaruhi oleh karakter 

masyarakat. Sehingga  keterlibatan individu dan masyarakat 

sangat diperlukan dalam membentuk peradaban yang maju, 

yang didalamnya terdapat faktor ekonomi itu sendiri.
21

 

Pada dasarnya ekonomi masyarakat mempunyai 

potensi untuk semakin berkembang, jika seluruh lapisan 

bangsa menyadari perlunya pemerataan sebagai perwujudan 

dari keadilan sosial. Artinya ekonomi masyarakat kecil yang 

                                                      
20 Tafsir Al-Muyassar jilid 6 karya Dr. H Kojin Mashudi, M.A h . h 240 
21 Muhammad Wildan, “Sistem Ekonomi Islam Simbol Kesejahteraan 

Masyarakat,” El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam 6, no. 1 (2018): 49–64. 
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selama ini tergusur atau tertekan, perlu benar-benar digarap 

jika selama ini pembangunan yang dilakukan cenderung 

berformalisasi karena segala sesuatunya telah ditetapkan dan 

diatur dari atas, maka dalam pembangunan yang memihak 

masyarakat menuntut semua perencanaan keputusan dan 

pelaksanaan dilakukan masyarakat sendiri.
22

 Pembangunan 

merupakan usaha yang dilakukan  manusia untuk mengubah 

keseimbangan hidupnya dari  tingkat kualitas yang dianggap 

belum cukup baik ke keseimbangan yang lebih baik.
23

 

Tujuan akhir Ekonomi Islam semacam tujuan hukum 

Islam itu sendiri, ialah menggapai kebahagiaan di dunia serta 

di akhirat lewat kehidupan yang baik serta terhormat. 

Terwujudnya kesejahteraan yang hakiki untuk manusia ialah 

bawah sekalian tujuan utama syariat Islam bagi AsSyatibi, 

tujuan utama hukum Islam merupakan tercapainya 

kesejahteraan manusia yang terletak pada proteksi 5 

mashlahah, ialah: keimanan, ilmu., kehidupan, harta barang 

serta kelangsungan generasi. Bila salah satu dari kelima 

kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, hingga kesejahteraan yang 

sebetulnya tidak hendak tercapai.
24

 

Tabel 1.2 

Rekap penilaian klasifikasi Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Provinsi Lampung 2019 

Rekap Penilaian Klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Provinsi Lampung September 2019 

No Kabupaten 
Jumlah 

Bumdes 

Klasifikasi Bumdes 

Dasar Tumbuh Berkembang Maju 

1 
Lampung 

Selatan 
256 14 185 57 0 

2 
Lampung 

Tengah 
259 186 72 1 0 

3 Lampung 232 123 99 10 0 

                                                      
22Ahmad Nur Ihsan, “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( 

BUMDes ) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep,” Journal of 

Politic and Government Studies 07, no. 04 (2018). 
23 Heni Noviarita dan Dkk, “Teori Pembangunan Ekonomi,” Jurnal 

Manajemen Bisnis islam 2, no. 2 (2021): 73–92. 
24 Pengembangan Ekonomi Islam P3EI UII, Ekonomi Islam (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2013), 54.   
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Utara 

4 
Lampung 

Barat 
123 52 71 0 0 

5 
Tulang 

Bawang 
147 147 0 0 0 

6 Tanggamus 85 70 13 0 2 

7 
Lampung 

Timur 
248 4 241 3 0 

8 Way Kanan 136 108 25 2 1 

9 Pesawaran 128 93 26 9 0 

10 Pringsewu 126 70 43 13 0 

11 Mesuji 105 105 0 0 0 

12 

Tulang 

Bawang 

Barat 

82 47 34 1 0 

13 
Pesisir 

Barat 
61 25 30 6 0 

Total 1988 1044 839 102 3  

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) 

Lampung. 

Dari tabel di atas dapat kita ketahui Kabupaten 

Lampung Selatan memperoleh peringkat kedua dengan 

jumlah BUMDes terbanyak setelah Lampung Tengah dengan 

jumlah BUMDes yang berkembang sebanyak 57. Ini 

menjadikan Kabupaten Lampung Selatan lebih unggul 

dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi 

Lampung. 

Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung 

Bintang Kabupaten Lampung Selatan merupakan desa yang 

berbatasan langsung dengan kawasan industri Tanjung 

Bintang. Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat di Desa 

Purwodadi Simpang Kabupaten Lampung Selatan sangat 

bervariasi mulai dari pedagang sampai dengan pertanian serta 

peternakan. Umumnya mereka hampir rata-rata sudah 

memiliki pelanggan atau pasar tersendiri yang kerap membeli 

barang dagangan mereka. 

BUMDes di Desa Purwodadi Simpang pertama kali 

terbentuk tahun 2018 dengan nama Jaya Abadi. Namun 

mengalami kemacetan danmulai beroperasi kembali pada 
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tahun 2020. BUMDes Jaya Abadi merupakan BUMDes 

terbaik di kecamatan Tanjung Bintang hal ini sebagaimana 

hasil wawancara prasurvey bahwa BUMDes Jaya Abadi 

mewakili kecamatan Tanjung Bintang dalam pelatihan 

pengurus yang di laksanakan oleh pihak kabupaten. BUMDes 

Jaya Abadi memiliki dua unit usaha yaitu perternakan 

kambing dan pengelolaan lahan tanaman pisang tanaman 

pisanguntuk ditanami pisang. Jumlah kambing BUMDes Jaya 

Abadi saat ini sudah mencapai 73 ekor dan untuk pengelolaan 

lahan tanaman pisang tanaman pisangsudah memiliki 600 

batang pohon pisang. 

Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga 

ekonomi yang baru beroperasi sehingga masih terdapat 

beberapa masalah dalam pelaksanaannya terutama dampak 

ekonominya terhadap masyarakat dan desa belum begitu 

terasa, mungkin BUMDes yang sudah berjalan sudah 

dirasakan masyarakat namun hanya sebagian kecil saja. 

Setelah peneliti melakukan observasi awal  mengenai 

Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa dan 

berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Bapak Rudi 

selaku ketua BUMDes, maka terdapat beberapa masalah, yaitu 

sebagai berikut. 

Pertama, rendahnya sumber daya manusia maupun 

sumber daya materi seperti finansial dan sarana dan prasarana. 

Sumber daya merupakan salah satu hal penting yang 

mendasar yang harus dipenuhi oleh sebuah badan usaha 

seperti BUMDes, karena setiap kebijakan yang telah 

direncanakan sebelumnya pasti akan gagal diimplementasikan 

ketika sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang 

kebijakan itu tidak dipenuhi. Dari aspek sumber daya manusia 

dibutuhkan orang-orang yang berkualitas dalam bidang 

administrasi dan manajemen untuk menjalankan fungsi 

pemerintahan yang ada.  

Masalah sumber daya ini juga menjadi salah satu 

hambatan yang ditemui pada BUMDes Jaya Abadi, karena 

dapat dilihat dari kompetensi sumber daya manusianya yang 
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masih kurang dalam pengelolaan badan usaha, begitu juga 

dengan kondisi sumber daya materialnya seperti sumber dana 

yang tidak memiliki kepastian dan sangat terbatas, demikian 

juga sarana dan prasarana pendukung yang tidak memadai 

sehingga sangat menghambat para anggota BUMDes dalam 

bekerjasehingga BUMDes ini masih belum berjalan secara 

optimal. Adapun data pengurus BUMDes Jaya Abadi Desa 

Purwodadi Simpang Kabupaten Lampung Selatan sebagai 

berikut:  

Tabel 1.3 

Pengurus BUMDes Jaya Abadi  tahun 2021 

No Nama  Jabatan 

1 Lamidi Komisaris/ Penasehat 

2 Rudi Jumali Direktur 

3 Ngadiran  Sekretaris  

4 Indra Hermawan Bendahara 

5 Budoyo Koordinator Usaha 

6 Agus Suyitno Koordinator Usaha 

7 Puji Purnomo Pengawas 

Sumber: Data Primer diolah 17 Januari 2022 

Kedua, kurangnya komunikasi antar lembaga yang 

dijalin antara pengurus, aparat pemerintah dan masyarakat 

sehinggakerapkali terjadi kesalapahaman mengenai program 

BUMDes yang ada.Komunikasi sangat berperan penting 

dalam pelaksanaan suatu program pembangunan. Dengan 

adanya komunikasi yang baik suatu organisasi akan berjalan 

dengan lancar dan berhasil begitu pula sebaliknya, kurangnya 

atau tidak adanya komunikasi organisasi dapat macet dan 

berantakan. Permasalahan lainnya juga bisa dilihat dari masih 

kurang maksimalnya partisipasi swadaya gotong-royong 

masyarakat Desa Purwodadi Simpang terhadap program 

BUMDES. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan BUMDes ini juga menunjukkan kurangnya 
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komunikasi dari pemerintah desa, organisasi pengelola 

BUMDes dengan masyarakat. 

Beberapa hal yang ditemukan saat observasi awal 

tersebut di atas mengindikasikan bahwa masih adanya 

masalah dalam pelaksanaan program BUMDes di Desa 

Purwodadi Simpang Kabupaten Lampung Selatan. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Implementasi KebijakanBadan Usaha Milik 

Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian 

Masyarakat Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Simpang 

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung 

Selatan)” 

 

D. Fokus Penelitian 

Untuk memudahkan penelitian dan menghindari 

kesalahpahaman yang menimbulkan kekacauan dalam 

penulisan skripsi ini, maka dalam hal ini peneliti membatasi 

ruang lingkup dan fokus masalah yang diteliti yaitudalam 

Implementasi KebijakanBadan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa 

Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Purwodadi 

Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung 

Selatan. Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan 

Desember 2021 sampai Februari 2022. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berasaskan paparan latar belakang di atas, maka 

permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan seperti berikut : 

1. Bagaimana implementasi kebijakan BUMDes Jaya Abadi 

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa 

Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang? 
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2. Bagaimana implementasi kebijakan BUMDes Jaya Abadi 

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat 

berdasarkan prespektif ekonomi islam di Desa Purwodadi 

Simpang Kecamatan Tanjung Bintang? 

 

F. Tujuan 

Dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada 

rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin di capai dalam 

penelitian ini ialah : 

1. Untuk Mengetahui dan menganalisa implementasi 

kebijakan BUMDes Jaya Abadi di Desa Purwodadi 

Simpang Kecamatan Tanjung Bintang? 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pandangan ekonomi 

islam terhadap implementasi kebijakanBUMDes Jaya 

Abadi di Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung 

Bintang? 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat dari penelitian ini:  

a. Manfaat Secara Teoritis  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

referensi dan juga diharapkan untuk menambah 

wawasan atau pengetahuan tentang Badan Usaha 

Milik Desa, Perekonomian Desa dan Ekonomi Islam.  

2. Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi 

dan bahan kajian tentang Badan Usaha Milik Desa, 

dan Ekonomi Islam.  

b. Manfaat Secara Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

bahan masukan bagi para pemerintah desa dan pengurus 

Badan Usaha Milik Desa dalam pemahaman tentang 

implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa dalam 

meningkatkan perekonomian Masyarakat.Selain itu, 

diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
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tambahan informasi dan wawasan tentang pengelolaan 

BUMDes dalam perspektif ekonomi Islam. 

 

H. Tinjauan Pustaka 

Penelitian Relevan berisi tentang uraian mengenai 

hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. 

Terdapat beberapa peneliti yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik 

penelitian ini, oleh karena itu dalam kajian pustaka ini, 

peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah dengan 

pembahasan peneliti. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah dan 

Rifay Mustamin Riyauryang berjudul : “Peran BUMdes 

Dalam Perekonomian Masyarakat Di Daerah Pedesaan 

(Studi Kasus 3 Desa Yang Ada Di Kecamatan Kei Besar 

Maluku Tenggara)”
25

. Dalam penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat merasakan Peran 

BUMDes dalam meningkatkan perekonomian di daerah 

pedesaandengan di buktikan dengan hasil banyak 

masyarakat yang pendapatanya bertambah setelah 

adaanya BUMDes. Namun masih kendala yang dihadapi 

dalam menjalankan program BUMDes adalah kurangnya 

partisipasi dari masyarakat yang berperan sebagai anggota 

atau pegawai BUMDes dan laba yang diperoleh dari 

program BUMDes tidak disumbangkan untuk 

kepentingan masyarakat.Perbedaan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti memfokuskan pada 

pelaksaan program BUMDes dan berbeda dalam lokasi 

penelitian dan pemaparannya. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah Bin Abdullah, 

Dewi Ambarwati, Ariandi A. Zulkarenain yang berjudul : 

“Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

                                                      
25Uswatun Khasanah dan Rifay Mustamin Riyaur, “Peran Bumdes Dalam 

Perekonomian Masyarakat Di Daerah Pedesaan (Studi Kasus 3 Desa Yang Ada Di 

Kecamatan Kei Besar Maluku Tenggara),” triangle 02, no. 03 (2021) 
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(BUMDesa) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan 

Asli Desa (PADes) Di Desa Jatirejoyoso”.
26

 Dalam 

penelitian tersebut permasalahan ang di hadapi 

diantaranya permodalan yang masih kurang untuk 

mengelolaan BUMDes, Kemampuan sumber daya 

manusia (SDM) penggelolah BUMDes Jatimakmur masih 

kurang terorganisir, dukungan dari pihak swasta yang 

masih kurang, Kurangnya sarana dan prasarana 

operasional BUMDes yang masih terbatas dan 

komunikasi anatara pengurus BUMDes dan Pemerintah 

Desa kurang baik. Hasil penelitian tersebut disimpulkan 

bahwa keempat unsur dalam pengelolaan BUMDes 

Jatimakmur tidak terealisasi dengan baik sehingga 

implementasi pengelolaan BUMDes Jatimakmur tidak 

memberikan pemasukan dana dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Jatirejoyoso. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu variabel dampak implementasi BUMDes 

dimana penelitian yang akan dilakukan memfokuskan 

pada peningkatan perekonomian masyarakat dan berbeda 

dalam lokasi penelitian. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Noval Adriyanus Karim 

dkk yang berjudul : “Implementasi Program Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) Di Desa Polohungo Kecamatan 

Dulupi Kabupaten Boalemo”.
27

 Dalam penelitian tersebut 

dengan permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes yaitu 

Pertama, kurangnya pem-binaandan bimbingan dari 

pemerintah daerah juga dukungan berupa bantuan dana 

financial maupun non financial. Hasil dari penelitian ini 

Implementasi program BUMDesdi Desa Polohungo 

                                                      
26Bin Abdullah, “Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDesa) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa 

Jatirejoyoso.”Journal of Governance Innovation03, no.2 (2021), 

https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i2.810 
27Karim, Ilato, dan Hinelo, “Implementasi Program Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo.”Oikos 

Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis14, no. 1 (2021), 

https://doi.org/10.37479/jkeb.v13i2.11827 



 

 

17 

secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat 

dilihat berdasarkan dari berjalannya program-program 

utama BUMDes secara baik. Perbedaan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada teori yang 

digunakan untuk menganalisis data. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mimin Yatminiwatiyang 

berjudul : “Implementasi Good  Governance dalam 

Pengelolaan  Keuangan  Desa di Desa Tempeh Kidul 

Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang”.
28

 Dalam 

penelitian tersebut disimpulkan bahwa Implementasi  

prinsip-prinsip goodgovernance pada   pengelolaan   

APBDesa   Tempeh   Kidul   sudah dilaksanakan cukup 

baik oleh pemerintah desa. Perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu variabel dampak 

implementasi BUMDes dimana penelitian yang akan 

dilakukan memfokuskan pada peningkatan perekonomian 

masyarakat dan melakukan penelitian dengan medote 

kualitatif. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Niswatun Hasanah yang 

berjudul : “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi 

Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan 

Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Melirang Kecamatan 

Bungah Kabupaten Gresik”.
29

 Dalam penelitian tersebut 

disimpulkan BUMDes berfokus pada capaian jika dilihat 

dari segi bisnis, korporasi dan fungsionalnya sedangkan 

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat 

yang telah dilakukan oleh BUMDes “eMHa” melalui 

pemberdayan masyarakat yaitu dalam bentuk menjalin 

kerjasama (menjadikan masyarakat sebagai mitra usaha) 

dalam produksi barang-barang usaha masyarakat 

                                                      
28Mimin Yatminiwati, “Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan 

Keuangan Desa di desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang,” 

Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi 9, no. 1 (2019): 10–19, 

https://doi.org/10.30741/wiga.v9i1.410. 
29Niswatun Hasanah, “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi 

Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) 

Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik,” Qiema 5, no. 1 (2019). 



 

 

18 

contohnya produksi kopyah, catering dan snack.Penelitian 

ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti, dimana peneliti akan membahas dan 

mengamati pelaksanaan BUMDes. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ahibbau Syaifullahyang 

berjudul : “Implementasi Program Bumdes Mekar Lestari 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.
30

 Hasil 

penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program 

BUMDes di Desa Tanjangawan belum dinilai efektif 

karena masih kurangnya partisipasi dan minat dari 

masyarakat dalam mendukung dan berperan aktif terhadap 

program BUMDes yang sudah ada. Tetapi dengan adanya 

program ini masyarakat desa secara umum bisa terbantu 

dan dimudahkan dalam mendapatkan pelayanan 

pembayaran yang memadai. Perbedaan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada teori yang 

digunakan untuk menganalisis data. 

 

I. Metode Penelitian 

Untuk mengembangkan teori dan mengevaluasi 

konsep-konsep teoritis perlu digunakan suatu metode 

penelitian. Metode penelitian merupakan teknik yang 

digunakan dalam penelitian. 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat jadi jenis penelitiannya metode yang 

digunakan adalah penelitian lapangan (field research). 

Field research adalah dimana peneliti harus terjun 

langsung ke lapangan guna memperoleh data. 

Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara 

intensif latar belakang keadaan sekarang, dan 

                                                      
30Ahibbau Syaifullah, Afifuddin Afifuddin, dan Hayat Hayat, 

“Implementasi Program BUMDes Mekar Lestari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat,” Journal Publicuho 4, no. 4 (2021): 1075–81, 

https://doi.org/10.35817/jpu.v4i4.21723. 
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interaksi lingkungan suatu unit social, lembaga atau 

masyarakat, kelompok dan individu. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah metode  yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang amaliah dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat 

induktif, hasil penelitian menekankan makna 

generalisasi.
31

 

Data kualitatif memberikan dan menunjukkan 

kualitas objek penelitian yang dilakukan. Selain itu, 

peneliti juga menggunakan studi pustaka yaitu dengan 

pemanfaatan literatur (kepustakaan) berupa buku, 

catatan, dan hasil penelitian sebelumnya tentang 

BUMDes. 

b. Sifat dan Pendekatan Penelitian  

Berdasarkan sifatnya yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk 

menyelesaikan masalah yang ada berdasarkan data, 

jadi ia juga menyajikan data, menginterpretasi dan 

menganalisis data.  

Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

pemecahan masalah secara sistematis dan faktual 

mengenai sifat-sifat populasi dan fakta-fakta. Terkait 

dengan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang 

implementasi BUMDes Jaya Abadi dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat desa 

Purwodadi Simpang di Kecamatan Tanjung Bintang. 

 

 

                                                      
31Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 15.  
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2. Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer ini didapatkan secara langsung 

dari narasumber ataupun objek penelitian melalui 

observasi dan wawancara yaitu kepada perangkat 

desa/pemerintahan Desa Purwodadi Simpang, ketua 

dan pengurus BUMDesPurwodadi Simpang.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder ini sebagai informasi 

pendukung dari data primer yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. Datanya diperoleh dari berbagai 

sumber seperti wawancara kepada narasumber lain 

yaitu kepada anggota yang bergabung dengan 

BUMDesPurwodadi Simpang, masyarakat desa 

Purwodadi Simpang maupun dari buku-buku teori 

atau referensi yang berhubungan dengan BUMDes. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan peneliti laksanakan 

berada di Badan Usaha Milik Desa Jaya Abadi 

DesaPurwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan. Alasan memilih lokasi 

penelitian dikarenakan BUMDes Jaya Abadi yang terletak 

di Desa Purwodadi Simpang merupakan BUMDes terbaik 

di kecamatan Tanjung Bintang dan ingin secara langsung 

meneliti tentang implementasi BUMDes untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Purwodadi 

Simpang, Kecamatan Tanjung Bintang. Alasan lain adalah 

karenanya peneliti mudah mendapatkan data yang sesuai 

dengan objek kajian yang diteliti oleh peneliti. 

4. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang 

memahami informasiobjek penelitian sebagai pelaku 
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maupun orang lain yang memahami objek penelitiannya.
32

 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan 

penelitiannya dengan teknik purposive, yaitu dipilih 

dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami 

fokus penelitian. Informan dalam penelitian berjumlah 12 

(Dua belas) orang yang terdiri  Kepala Desa yaitu Bapak 

Lamidi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 

Bapak Puji Purnomo, Pengurus BUMDes 5 orang yaitu 

Bapak Jumali, Bapak Hendra, Bapak Budoyo, Bapak 

Ngadiran dan Bapak Agus serta masyarakat yang 

berjumlah 5 orang. Hal ini dikarenakan semua informan 

ini lebih mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan 

oleh  peneliti dan masyarakat Desa Purwodadi Simpang 

yang ingin mengetahui tentang seputar Program 

BUMDes. 

Tabel 1.4 

Informan Penelitian 

                                                      
32 Bungin Burhan, Penelitian kualitatif, Kencana Prenada Media Group 

(Jakarta, 2007), 76.  

No Kategori Informan  Informan 

1 Kepala Desa Purwodadi 

Simpang 

Lamidi 

2 Pengawas BUMDes Jaya 

Abadi 

Puji Purnomo 

3 Ketua BUMDes Jaya Abadi Rudi Jamali  

4 Sekretaris BUMDes Jaya 

Abadi 

Ngadiran 

5 Bendahara BUMDes Jaya 

Abadi 

Indra Hermawan  

6 Koordinator Usaha  

BUMDes Jaya Abadi 

- Budoyo  

- Agus Suyitno  

7 Masyarakat (Penyedia lahan 

tanaman pisang) 

 

- Yanto 

- Yunus 

- Umi 
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Sumber: Data Primer diolah 17 Januari 2022 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan, 

teknik yang diterapkan yaitu :  

a. Observasi  

Secara luas, observasi atau pengamatan 

berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. 

Akan jika diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan 

dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti 

tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 

Yang diobservasi dalam penelitian adalah 

BUMDes Desa Purwodadi Simpang yaitu dengan 

melakukan pengamatan secara langsung dilapangan 

untuk mendapatkan gambaran nyata tentang 

bagaimana implementasi program BUMDes 

Purwodadi Simpang. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu.
33

 

Wawancara dalam penelitian kualitatif 

bersifat mendalam (indepth interview). Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara 

semiterstuktur, dimana wawancara dilakukan secara 

bebas untuk menggali informasi lebih dalam dan 

bersifat dinamis, namun tetap terkait dengan pokok-

pokok wawancara yang telah peneliti buat terlebih 

                                                      
33Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D. (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 72. 

8 Masyarakat (Penggaduh) - Muji 

9 Masyarakat (Pemasok 

Kambing) 

- Guntoro 
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dahulu dan tidak menyimpang dari konteks yang akan 

dibahas dalam fokus penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti mengajukan 

serangkaian pertanyaan kepada sejumlah responden 

yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan 

oleh peneliti yaitu mengenai implementasi program. 

Responden yang diwawancarai yaitu Pengurus 

BUMDes Purwodadi Simpang, Kepala Desa, dan 

anggota masyarakat Desa Purwodadi Simpang yang 

tergabung di BUMDes.  

c. Studi Dokumentasi  

Pada penelitian ini studi dokumentasi sebagai 

data pendukung dari kegiatan wawancara, observasi, 

serta untuk memperoleh kumpulan data seperti data 

foto unit usaha BUMDes Purwodadi Simpang serta 

foto-foto kegiatan penelitian. 

6. Teknik Menganalisis Data 

Di sini peneliti memakai analisis berdasarkan 

jenis data kualitatif untukmenganalisis datanya. terdapat 

tiga aktivitas dalam analisis data kualitatif, diantaranya : 

a. Reduksi Data  

Reduksi data mengacu pada proses pemilihan, 

klarifikasi, penggalian ataupun transparansi informasi 

yang diperoleh melalui observasi atau wawancara 

dengan penyedia informasi utama serta penyedia 

informasi kunci. Dalam hal ini peneliti memperoleh 

data yang berkaitan dengan program BUMDes.  

b. Dikategorisasi  

Data yang sudah difokuskan 

dikategorisasikan menurut satuan-satuan data yang 

diperoleh selama berjalannya kegiatan pengumpulan 

data. Data yang telah dikategorisasikan yaitu 

implementasi program BUMDes sesuai dengan 

indikator dan peningkatan perekonomian masyarakat. 
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c. Pengambilan Kesimpulan  

Tahap terakhir kegiatan analisis ini yaitu 

menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Jika data 

telah lengkap, maka dapat ditarik kesimpulan atas 

data yang terkumpul tersebut untuk memudahkan 

peneliti dalam penguasaan data. 

Untuk mengolah data yang didapat supaya 

penelitian dapat terarah dengan baik, peneliti 

menggunakan metode induktif-generalisasi, yaitu 

hipotesis yang disinggung diatas karena hasil 

pemikiran yang rasional, maka kebenarannya masih 

bersifat sementara, oleh sebab itu harus didukung oleh 

keserasian data koresponden. Kesimpulan yang 

bersifat generalisasi berdasarkan data empiris disebut 

logika induktif dimana peluang kebenarannya masih 

bersifat probabilistik. Penelitian induktif lebih 

menekankan kepada penelitian dari bersifat umum ke 

khusus, yaitu ketika kenyataan di lapangan dikaitan 

dengan teori yang ada.  

 

J. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir adalah sintesa tentang hubungan 

antar-variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan. Dan berdasarkan teori-teori yang telah 

dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan 

sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan 

antar-variabel yang diteliti.
34

 

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi 

Kebijakan BUMDes terhadap perekonomian masyarakat perlu 

dilakukan analisis secara mendalam yang mencakup proses 

komunikasi, kemampuan sumberdaya, proses disposisi dan 

kejelasan struktur birokrasi. Dengan alasan tersebut peneliti 

memutuskan untuk menggunakan teori Model George C. 

Edward III.  

                                                      
34Ibid  
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Bagan  1.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

  

Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa 

Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang  

 

Teori Edward III: 

1. Komunikasi  

2. Sumber daya 

3. Disposisi  

4. Struktur Birokrasi 

 

Nilai dasar ekonomi Islam: 

1. Keadilan  

2. Khalifah  

3. Takaful  

 

1. Kurangnya dukungan 

financial dan non 

finansial 

2. Kurangnya Sumber 

Daya 

3. Kurangnya Komunikasi 

antar pengelola 

BUMDes dan 

Pemerintah Desa 

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 

Perspektif Ekonomi Islam 

 

Implementasi BUMDes Tidak ada nya Peningkatan 

Perekonomian Masyarakat 

Kesimpula
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Implementasi Kebijakan 

1. Pengertian Implementasi Kebijakan 

Perumusan dan pembuatan kebijakan tidak 

berakhir setelah kebijakan tersebut disetujui dan 

disepakati. Pelaksanaan kebijakan tersebutlah yang 

kemudian disebut sebagai implementasi kebijakan. 

Implementasi kebijakan pada umumnya memang lebih 

sulit dari sekadarmerumuskannya sehingga tidak semua 

kebijakan berhasil diimplementasikan. Berikut ini 

beberapa definisi implementasi menurut beberapa tokoh. 

Menurut Edward III menyatakan bahwa 

implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan 

kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi 

atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran yang di 

pengaruhinya. 

Pengertian yang sangat sederhana tentang 

implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Charles O. Jones (1991), dimana implementasi diartikan 

sebagai "getting the job done" dan "doing it". Tetapi di 

balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti 

bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses 

kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. 

Selanjutnya, Van Meter dan Horn mendefinisikan 

implementasi kebijakan sebagai berikut: “Policy 

implementation encompasses those actions by public and 

private individuals (and groups) that are directed at the 

achievement of goals and objectives set forth in prior 

policy decisions. “Definisi tersebut memberikan makna 

bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) 

pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 
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Tindakantindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk 

mentransformasikan keputusankeputusan menjadi pola-

pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut 

untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang 

kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan. 

Kamus Webster merumuskan implementasi 

secara pendek bahwa yaitu  “to  implement   

(mengimplementasikan)  berarti   to  provide  the means 

for carrying out; (menyediakan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu). Proses implementasi sebagai: 

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijaksanaan.
35

 

Jadi implementasi program tidak hanya terbatas 

pada tindakan/perilaku unit birokrasi untuk 

bertanggungjawab untuk melaksanakan program, tetapi 

lebih dari itu jaringan sosial politik dan ekonomi yang 

berpengaruh pada semua pihak terlibat dan akhirnya 

terdapat suatu dampak yang tidak diharapkan.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami 

bahwa implementasi kebijakan bukan hanya sekedar 

aktivitas dan tindakan dari pelaksanaan sebuah program, 

akan tetapi implementasi merupakan suatu kegiatan yang 

terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh 

berdasarkan acuan dan pedoman norma tertentu untuk 

mencapai tujuan dari kegiatan program tersebut. 

2. Model-model pendekatan Implementasi Kebijakan 

Menurut Nugroho dalam Public Policy rencana 

adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% 

sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita 

mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan 

                                                      
35 Syahruddin, Implementasi Kebijakan Publik (Bandung: Nusa Media, 

2018), 30.  



 

 

29 

adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-

masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, 

muncul di lapangan.Selain itu, ancaman utama adalah 

konsistensi implementasi.
36

 

Sebagaimana yang dikemukakan deLeon & 

deLeon dalam Riant Nugroho, pendekatan-pendekatan 

dalam implementasi kebijakan publik dapat 

dikelompokkan menjadi tiga generasi. 

Generasi pertama, yaitu pada tahun 1970-an, 

memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-

masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. 

Peneliti yang mempergunakan pendekatan ini antara lain 

Allison dengan studi kasus misil kuba (1971, 1999). Pada 

generasi ini implementasi kebijakan berhimpitan dengan 

studi pengambilan keputusan di sektor publik. 

Generasi kedua, tahun 10980-an, adalah generasi 

yang mengembangkan   pendekatan   implementasi   

kebijakan yang  bersifat “dari atas ke bawah” (top-down 

perspective). Perspektif ini lebih fokus pada tugas 

birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah 

diputuskan secara politik.  

Dalam bahasa Lester dan Steward), istilah top-

down dinamakan dengan the command and control 

approach (pendekatan kontrol dan komando), dan bottom-

up dinamakan the market approach (pendekatan pasar). 

Masing-masing pendekatan mengajukan model-model 

kerangka kerja dalam bentuk keterkaitan antara kebijakan 

dan hasilnya. 

Sedangkan dalam pendekatan top-down, 

misalnya, dapat disebut sebagai pendekatan yang 

mendominasi awal perkembangan studi implementasi 

kebijakan, walaupun demikian di antara pengikut 

pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga 

memerlukan pendekatan bottom-up, namun pada dasarnya 

                                                      
36 Ibid, 39. 
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mereka bertitik-tolak pada asumsi-asumsi yang sama 

dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi 

implementasi. 

Dalam pendekatan top-down, implementasi 

kebijakan yang dilakukan tersentralisasi dan dimulai dari 

aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari 

tingkat pusat. Pendekatan top-down bertitik-tolak pada 

perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) 

yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus 

dilaksanakan oleh administratur-administratur atau 

birokrat-birokrat pada level di bawahnya. Jadi inti 

pendekatan top-down adalah sejauhmana tindakan para 

pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan 

prosedur dan tujuan yang telah digariskan oleh para 

pembuat kebijakan di tingkat pusat. 

Generasi ketiga, 1990-an, dikembangkan oleh 

ilmuwan sosial Goggin (1990), memperkenalkan 

pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksana 

implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan 

implementasi kebijakan. Pada saat yang sama, muncul 

pendekatan kontijensi atau situasional dalam 

implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa 

implementasi kebijakan banyak didukung oleh 

adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut 

Berikut ini teori-teori implementasi berbagai 

variabel yang terlibat di dalam implementasi kebijakan 

sebagai berikut: 

a. Implementasi Kebijakan Model Donald S. Van 

Metter dan Carl Van Horn 

Ada enam variabel menurut Metter dan Horn, 

yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut 

adalah sebagai berikut :
37

 

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

                                                      
37 Ibid, 41. 
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2) Sumber daya 

3) Karakteristik Agen Pelaksana 

4) Sikap atau Kecenderungan 

5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas 

Pelaksana  

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik 

b. Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmanian 

dan Paul Sabatier 

Model implementasi kebijakan publik yang 

ditawarkan Mazmanian danSabatier disebut dengan A 

framework for Policy Implementation Anlysis. Kedua 

ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting 

dari implementasi kebijakan publik adalah 

kemampuannya dalam mengidentifikasikan variabel-

variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan 

formal pada keseluruhan proses implementasi. 

Variabel-variabel yang dimaksud dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu 

sebagai berikut : 
38

 

1) Mudah atau Tidaknya Masalah yang Akan Digarap 

2) Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses  

3) Variabel-Variabel Diluar Undang-Undang yang 

Mempengaruhi implementasi. 

c. Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle 

Menurut Grindle, ada dua variabel yang 

mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik. 

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan Publik, 

juga menurut Grindle amat ditentukan dari tingkat 

implementability kebijakan itu sendiri, yaitu terdiri 

atas content of policy dan context of policy :
39

 

 

                                                      
38 Ibid, 47. 
39 Ibid, 55. 



 

 

32 

1. Content of Policy 

2. Context Of Policy 

Dalam penelitian ini teori yang di gunakan adalah 

teori Implementasi Kebijakan Model George C. Edward 

III. Menurut Teori Implementasi Kebijakan George 

Edward III, implementasi kebijakan merupakan proses 

yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan 

kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik 

implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan 

publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, 

bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan 

implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak 

dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan 

kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk 

mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan 

implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan 

baik.  

Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa 

ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu : 

komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan struktur 

birokrasi keempat faktor tersebut beroperasi secara 

simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya.Berikut 

ini akan dibahas lebih lanjut mengenai berbagai variabel 

yang terlibat di dalam implementasi kebijakan melalui 

teori Implementasi Kebijakan Model George C. Edward 

III. Dalam pendekatan Edward III, terdapat empat variabel 

yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan, yaitu:
40

 

1. Komunikasi 

Komunikasi merupakan faktor yang sangat 

penting karena komunikasi berkaitan dengan 

penyampaian informasi, ide, keterlampilan, peraturan 

dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada 

pihak yang berhak menerimanya. Implementasi 

                                                      
40Ibid, 58. 
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kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka 

yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang 

harus mereka lakukan. Komunikasi-komunikasi harus 

akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh 

pelaksana. Kemudian bila kebijakan-kebijakan ingin 

diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka 

petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya dipahami 

melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Komunikasi 

merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam 

bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas 

dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan 

secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan 

tersebut. Komuniksi merupakan alat kebijakan untuk 

menyampaikan perintah- perintah dan arahan-arahan 

(informasi) dan sumber pembuat kebijakan 

kepadamereka-mereka yang diberikan wewenang dan 

tanggung jawab untuk melaksakankebijakan tersebut. 

Untuk itu perlu memahami arah penyampaian 

kebijakan. Tipekomunikasi yang diajukan oleh Edward 

III termasuk pada tipe komunikasi vertikal. Terdapat 

tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) 

dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi 

tersebut diatas, yaitu: 

a) Transmisi; 

Persyaratan pertama bagi implementasi 

kebijakan adalah bahwa mereka yang 

melaksanakan keputusan harus mengetahui apa 

yang harus mereka lakukan. Keputusan kebijakan 

dan perintah harus diteruskan kepada personil 

yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu 

dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat 

dan dimengerti dengan cermat oleh para 

pelaksana. Namun seringkali keputusan telah 

dibuat dan perintah pelaksanaanya juga telah 

dikeluarkan, namun demikian proses pelaksanaan 

keputusan tersebut tidak berjalan secara langsung 
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sebagaimana diharapkan. Bisa jadi keputusan itu 

diabaikan dan terjadi kesalahpahaman terhadap 

keputusan tersebut atau mereka mempunyai 

keleluasaan untuk memaksakan pandangan-

pandanganya terhadap keputusan yang mungkin 

berbeda dengan pandangan-pandangan atasan 

mereka atau pandangan-pandangan yang menjadi 

acuan. 

b) Kejelasan; 

Jika kebijakan ingin  diimplementasikan 

sebagaimana mestinya, maka petunjuk 

pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, 

melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Jika 

petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para 

pelaksana akan mengalami kebingungan tentang 

apa yang harus mereka lakukan. Ketidakjelasan 

pelaksanaan suatu kebijakan juga dapat terjadi, 

karena ada pihak-pihak tertentu yang mungkin 

tidak menyenangi atau tidak menyetujui terhadap 

pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan 

atau dikhawatirkan akan merugikan dan 

mengecewakan salah satu pihak. Ketidakjelasan 

dalam berkomunikasi, mungkin juga disebabkan 

karena mereka mempunyai keleluasaan untuk 

memaksakan pandangan mereka sendiri pada 

implementasi kebijakan, pandangan yang 

mungkin berbeda dengan pandangan atasan 

mereka atau pandangan yang seharusnya 

dijadikan acuan. 

c) Konsistensi. 

Konsistensi disini mengandung 

pengertian bahwa implementasi kebijakan akan 

berjalan efektif apabila perintah pelaksanaan 

harus konsisten dan jelas. Konsistensi ini terkait 

dengan sikap, persepsi, dan respon dari aparat 

pelaksana dalam memahami secara jelas dan 
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benar terhadap pedoman yang dilaksanakan. 

Tingkat keefektifan implementasi kebijakan 

tergantung dari konsistensi dan kejelasan perintah 

pelaksanaannya. Walaupun perintah yang 

disampaikan kepada pelaksana kebijakan 

mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila 

perintah tersebut bertentangan maka perintah 

tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana 

kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. 

Disisi lain, perintah implementasi kebijakan yang 

tidak konsisten akan mendorong para pelaksana 

mengambil tindakan yang sangat longgar dalam 

menafsirkan dan mengimplementasikan 

kebijakan. 

2. Sumberdaya 

Sumber daya merupakan salah satu faktor 

penting dalam implementasi kebijakan karena 

bagaimanapun baiknya kebijakan atau program 

dirumuskan tanpa ada dukungan sumberdaya yang 

memadai maka kebijakan akan mengalami kebijakan 

kesulitan dalam mengimplementasikanya. Sumber 

daya yang dimaksudkan mencakup jumlah staff 

pelaksana yang memadai dengan keahlian yang 

memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan 

sarana dan prasarana-sarana dan prasarana yang 

diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Memadai yang 

dimaksudkan adalah jumlah para pelaksana harus 

sesuai dengan jumlah tugas yang dibebankan maupun 

kemampuanya, dan keterampilan yang dimiliki baik 

teknis maupun material. Indikator yang digunakan 

untuk mengukur keberhasilan implementasi dari 

sumber daya adalah: 

a) Staf; 

Sumber daya manusia sebagai pelaksana 

kebijakan, dimana sumber daya manusia tersebut 
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memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi 

kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Yang 

dimaksud sumber daya manusia tersebut memiliki 

jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi 

adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan 

memiliki kemampuan dan keterlampilan yang 

diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang 

ditetapkan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak 

otomatis mendorong implementasi yang berhasil, 

jika tidak memiliki keterlampilan yyang memadai. 

Disisi lain kurangnya personil yang memiliki 

keterlampilan juga akan menghambat pelaksanaan 

kebijakan tersebut. 

b) Informasi; 

Informasi merupakan sumber penting 

dalam implementasi kebijakan. Informasi dalam 

sumber daya adanya informasi yang dimiliki oleh 

sumber daya manusia untuk melaksanakan 

kebijakan yang telah ditetapkan. Informasi untuk 

melaksanakan kebijakan disini adalah segala 

keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, 

pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan 

yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan 

tersebut. 

c) Wewenang; 

Kewenangan dalam sumber daya adalah 

kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya 

manusia untuk melaksanakan suatu kebijakan 

yang ditetapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh 

sumber daya manusia adalah kewenangan setiap 

pelaksana untuk melakukan hal-hal yang 

berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam 

suatu kebijakan. 
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d) Sarana dan prasarana. 

Sarana dan prasarana dalam sumber daya 

adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia 

demi terselenggaranya pelaksanaan suatu 

kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung 

secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas 

yang ditetapkan. 

3. Disposisi 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang 

dimiliki implementor. apabila implementor memiliki 

disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan 

kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan 

oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki 

sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat 

kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga 

menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman 

pembangunan dinegara-negara dunia ketiga 

menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran 

aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul 

dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah 

contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran 

aparat dalam mengimplementasikan program-program 

pembangunan.Hal-hal penting yang perlu dicermati 

pada variabel disposisi, menurut George C.Edward III, 

adalah : 

a) Pengangkatan Birokrat; 

Dalam artian pemilihan dan pengangkatan 

personil pelaksana kebijakan haruslah orang-

orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan 

yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada 

kepentingan warga 

b) Insentif. 

Dalam artian memanipulasi insentif 

dengan cara menambah keuntungan atau biaya 

tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong 
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yang membuat para pelaksana kebijakan 

melaksanakan perintah kebijakan dengan baik. 

Hali ini dilakukan dalam sebagai upaya 

memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atu 

organisasi. 

4. Struktur Birokrasi 

Meskipun sumber-sumber untuk 

mengimplementasikan suatu kebijakan sudah 

mencukupi dan para implementor mengetahui dan 

bagaimana cara melakukannya, implementasi bisa 

jadi belum efektif karena ketidak efisienan struktur 

birokrasi yang ada. Birokrasi merupakan salah satu 

bahan yang paling sering bahkan secara keseluruhan 

menjadi pelaksanaan kebijakan.Dua karakteristik, 

menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja 

struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, 

adalah: 

a) Melakukan Standart Operating Prosedures 

(SOPs); 

Standard Operating Procedure 

berkembang sebagai tanggapan internal terhadap 

waktu yang terbatas dan sumber dari para 

pelaksana serta keinginan untuk keseragaman 

dalam bekerjanya organisasi yang komplek dan 

tersebar luas. SOP mungkin menghalangi 

implementasi kebijakan baru yang membutuhkan 

cara-cara kerja atau tipe-tipe personil baru untuk 

melaksanakan kebijakan. Semakin besar 

kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara 

lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula 

SOP menghambat implementasi. Namun SOP 

juga memiliki manfaat dimana organisasi dengan 

prosedur perencanaan yang baik dan kontrol yang 

sejalan dengan program yang memungkinkan, 

akan lebih dapat menyesuaikan dengan tanggung 

jawab yang baru daripada birokrasi tanpa 
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mempunyai ciri tersebut. Dari keterangan diatas 

maka dapat dikatakan bahwa adanya SOP atau 

petunjuk pelaksanaan walaupun dibuat secara 

sederhana, tidak akan menyulitkan aparat 

pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan 

tanpa mengurangi makna secara keseluruhan. 

b) Melaksanakan Fragmentasi. 

Fragmentasi adalah penyebaran tanggung 

jawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan 

unit diluar organisasi. Konsekuensi buruk dari 

fragmentasi birokrasi usaha untuk menghambat 

koordinasi. Para birokrat dengan alasan prioritas 

dari organisasinya masing-masing, mendorong 

para birokrat untuk menghindari koordinasi 

dengan organisasi lain, padahal terkadang 

penyebaran wewenang dan sumber untuk 

melaksanakan kebijakan komplek membutuhkan 

koordinasi. Hambatan ini diperburuk oleh struktur 

pemerintah yang terpecah-pecah padahal semakin 

besar koordinasi yang diperlukan 

untukmelaksanakan kebijakan, semakin berkurang 

kemungkinan untuk berhasil. Dari keterangan 

diatas, dapat dikatakan bahwa fragmentasi yang 

dimaksud adalah penyebaran tanggung jawab 

pelaksanaan tugas yang dilaksanakan tanpa 

adanya tumpang tindih dengan tetap mencakup 

pembagian tugas secara menyeluruh dalam 

melaksanakan suatu kebijakan. 

 

B. Badan Usaha Milik Desa 

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 

Tahun 2004 BUMDes adalah usaha desa yang 

dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang 

kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh 
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pemerintah desa dan masyarakat. Dan BUMDes menurut 

undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, didirikan antara lain dalam rangka peningkatan 

Pendapatan Asli Desa (PADes). Jika pendapatan asli desa 

dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan 

mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan 

badan usaha ini.
41

 

Selain itu, Pengertian Badan Usaha Milik Desa 

yang tercantum dalam pasal 1 angka 6 UU No. 6 tahun 

2014 tentang desa adalah “Badan Usaha Milik Desa, yang 

selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset jasa 

pelayanan, danusaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa.” 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan 

institusi atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa 

serta masyarakat mengelola institusi tersebut dengan 

berdasarkan kebutuhna dan ekonomi desa.
42

 Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu badan yang di 

kelola secara bersama oleh pemerintah desa dengan 

masyarakat dalam upaya membantu ekonomi suatu desa 

dan didirikan atas kebutuhan serta potensi desa yang telah 

ada. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan 

salah satu program strategi pemerintah dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta 

membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu 

desa. Tidak hanya berfungsi sebagai salah satu sumber 

kegiatan ekonomi desa, BUMDes juga berfungsi sebagai 

                                                      
41Gah et al., “Implementasi Komunikasi Pelaksanaan Program Bumdes Di 

Desa Pantae Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara.”Jurnal 

Ekonomi, Bisnis dan Industri (EBI)03, no. 1 (2021): 1-8. 

https://doi.org/10.52061/ebi.v3i1.28 
42Riant Nugroho dan Firre An Suprapto, Badan Usaha Milik Desa Bagian 

3: Operasional dan Bentuk BUMDes (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021). 7 
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lembaga sosial, yang harus berpihak pada kepentingan 

masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam 

penyediaan pelayanan sosial. Kelahiran BUMDes 

merupakan kewenangan awal bagi desa. 

Dengan terlahirnya BUMDes merupakan suatu 

pendekatan baru sebagai salah satu usaha untuk 

meningkatkan perekonomian desa dengan 

mempertimbangkan beberapa aspek, kebutuhan dan 

potensi desa. Dengan maksud dapat menjadi usaha yang 

dibangun masyarakat agar lebih produktif dan efektif. 

Manajemen BUMDes dijalankan oleh masyarakat desa 

dengan kata lain segala sesuatu dari desa, oleh desa, serta 

kembali pada desa.  

Implementasi BUMDes dapat menampung 

aktivitas ekonomi masyarakat dalam suatu wadah 

kelembagaan yang berbadan hukum sebagai badan usaha 

milik desa yang dapat dikelola secara profesional atas 

kerjasama pemerintah desa dengan masyarakatnya. 

Berdirinya BUMDes berpengaruh sangat besar sebagai 

tonggak kemandirian suatu ekonomi bangsa dalam 

lingkup perekonomian desa dan juga sebagai lembaga 

yang mampu menampung kegiatan perekonomi 

masyarakat yang berkembang dengan memiliki ciri 

berbeda dari berbagai desa dan potensi desa dalam 

pertumbuhan ekonomi. 

Dengan adanya pengertian tersebut, dapat 

disimpulkanbahwa BUMDes merupakan badan usaha 

yang memiliki modal berupa penyertaan langsung dari 

kekayaan yang dimiliki oleh desa untuk dikembangkan 

berbagai usaha yang bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa. 

2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa 

Pendirian BUMDES Pada prinsipnya pendirian 

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu pilihan 

dalam gerakan usaha ekonomi Desa. Pemerintah 
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Indonesia telah mengatur pendirian BUMDES dalam UU 

maupun Peraturan Pemerintah. Adapun dasar hukum yang 

mengatur tentang BUMDES diantaranya UU No. 6 tahun 

2014 tentang Desa, PP Nomor 47 tahun 2015 tentang 

perubahan atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang 

peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014, serta 

Permendesa PDTT No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, 

Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan 

Usaha Milik Desa. Frasa “dapat mendirikan BUM Desa” 

dalam peraturan perundang-undangan tersebut 

menunjukkan pengakuan terhadap prakarsa Desa dalam 

gerakan usaha ekonomi.
43

 

Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan 

perundang-undangan tentang Desa menghasilkan peta 

jalan daripendirian Badan Usaha Milik Desa. Pendirian 

BUMDES didasarkan prakarsa desa yang 

mempertimbangkan beberapa aspek yaitu :  

a. Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa.  

b. Potensi usaha ekonomi desa.  

c. Sumber daya alam di desa.  

d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola 

BUMDES.  

e. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk 

pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan 

untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDES. 

Terdiri tiga poin penting dalam mendirikan 

BUMDes untuk pertumbuhan ekonomi dan pembagunan 

desa, yaitu:  

a. BUMDes sebagia entitas bisnis, yang bertujuan tidak 

semata-mata mencari laba/keuntungan tetapi 

memiliki biaya layanan kepada masyarakat sebagai 

perpanjangan dari PEMDes dan melakukan upaya 

                                                      
43Anom Surya Putra, Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa 

(Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Republik Indonesia, 2015), 26.  
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untuk memberdayakan masyarakat serta 

menggerakkan perekonomian desa.  

b. BUMDes dilarang mengambil alih kegiatan ekonomi 

yang telah dilakukan masyarakat namun 

menciptakan yang baru, menambha nilai atau 

sinergitas kegiatan ekonomi yang sudah ada dan 

dilakukan terlebih dahulu oleh penduduk desa 

c. BUMDes merupakan bentuk Perubahan Sosial, yang 

merupakan lembaga bisnis ddirikan untuk 

menyelesaikan masalah sosial dengan menciptakan 

nilai, mengelola potensi dan aset serta memberikan 

manfaat maksimal untuk masyarakat desa. 

Ciri utama BUMDes yang dapat dibedakan 

dengan lembagalembaga komersial lainnya adalah :  

(1) Badan usaha merupakan milik desa dan 

pengelolaanya dilakukan secara bersama-sama.  

(2) Modal usaha sebesar 51% berasal dari pemerintah 

desa dan 49% berasal dari dana masyarakat.  

(3) Operalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah 

bisnis berbasis budaya lokal.  

(4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar 

yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang 

usaha.  

(5) Laba dari BUMDes diperuntukkan dalam upaya 

peningkatan kesejahteraaan anggota dan masyarakat 

berdasarkan peraturan perundang-undang serta peraturan 

yang telah disusun.  

(6) Sarana dan prasarana ditunjung oleh pemerintah 

provinsi, kabupaten dan pemerintah desa.  

(7) Serta pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi 

secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD beserta 

anggota 

Pendirian BUMDes dapat diartikan sebagai 

wujud demokrasi ekonomi desa sebagaimana dimaksud 
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dalam pasal 33 UUD 1945 yang mana harus 

mencerminkan:  

1) Semangat kerja sama dan prinsip keluarga.  

2) Mengelola bumi, air, dan sumber daya alam di desa.  

3) Demokrasi ekonomi dari, oleh, dan untuk desa.  

BUMDes dibentuk melalui kehendak kolektif 

masyarakat desa melalui Musyawarah Desa, oleh sebab 

itu ketika BUMDes hadir di desa menunjukkan bahwa 

masyarakat desa bertanggung jawab. Pemerintah desa 

hanya pembantu serta perantara. Lahirnya BUMDes 

didorong menjadi lembaga yang mampu mengelola aset 

dan potensi yang ada pada desa. Sampai saat ini, desa 

sering menjadi penonton dari praktis eksploitasi orang 

lain. Akibatnya, desa tidak bisa mendapatkan manfaat 

lebih dari kekayaan dan potensi yang ada. Semua 

kekayaan di desa harus dinikmati oleh semua 

masyaraakat desa tanpa terkecuali. Oleh karena itu, 

BUMDes sangat coock dengan semangat demokrasi 

ekonomi dari, oleh dan untuk desa.
44

 

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 

2015 pasal 3 disebutkan bahwa tujuan dari pendirian 

BUMDES antara lain Pendirian BUM Desa bertujuan: 

meningkatkan perekonomian Desa; mengoptimalkan aset 

Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 

meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan 

potensi ekonomi Desa; mengembangkan rencana kerja 

sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 

menciptakan peluang dan jaringan pasar yang 

mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka 

lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melaluiperbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan 

                                                      
44Benny Rojeston Marnaek Nainggolan dan Tetty Tiurma Uli Sipahutar, 

Penerapan & Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Sumatra Barat: CV. Insan 

Cendekia Mandiri, 2020). 9-11 
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pemerataan ekonomi Desa; dan meningkatkan 

pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli 

Desa.
45

 

Aktivitas yang harus dilakukan dalam pendirian 

Badan Usaha Milik Desa antara lain :  

a. Mendesain struktur organisasi  

Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu organisasi. 

Oleh sebab itu, BUMDES membutuhkan struktur 

organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan 

serta bentuk hubungan kerja antar pengelola. 

b. Menyusun uraian tugas (job description)  

Penyusunan uraian tugas untuk pengelola BUMDES 

diperlukan untuk memperjelas tugas setiap orang 

sehingga tidak terjadi tumpang tindih setiap 

pekerjaan. Selain itu, adanya uraian tugas dapat 

menentukan kompetensi apa yang dibutuhkan dari 

orangorang yang akan ditempatkan pada jabatan 

tertentu.  

c. Menetapkan sistem koordinasi  

Koordinasi merupakan suatu aktivitas yang 

menyatukan berbagai tujuan ke dalam satu tujuan 

umum. Dengan penetapan sistem koordinasi yang 

baik, maka kerjasama antar unit usaha akan berjalan 

secara efektif.  

d. Menyusun bentuk dan aturan kerjasama dengan pihak 

ketiga  

Kerjasama dengan pihak ketiga perlu diatur dalam 

perjanjian kerjasama yang jelas dan saling 

menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama 

dengan pihak ketiga diatur bersama Dewan 

Komisaris BUMDES.  

                                                      
45Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan 

dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa 
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e. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDES  

Agar seluruh pengurus beserta stakeholder 

memahami pedoman kerja dari Badan Usaha Milik 

Desa, maka perlu disusun AD/ART sebagai rujukan 

mengelola BUMDES yang sesuai dengan prinsip tata 

kelola.  

f. Menyusun desain sistem informasi  

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga 

ekonomi dengan skema kerjasama yang bersifat 

terbuka. Oleh sebab itu diperlukan desain sistem 

informasi kinerja dan aktivitas lain yang berkaitan 

dengan kepentingan masyarakat umum.  

g. Menyusun rencana usaha (business plan)  

Rencana usaha yang perlu dibuat adalah rencana 

usaha dalam periode 1 sampai 3 tahun. Hal ini 

diperlukan agar pengelola BUMDES memiliki 

pedoman yang jelas tentang apa yang harus 

dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai 

tujuan yang diinginkan, sehingga kinerja pengelola 

menjadi terukur.  

h. Menyusun sistem administrasi dan akuntansi  

Sistem administrasi dan akuntansi yang diterapkan 

harus dibuat dalam format yang mudah dikerjakan 

tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang 

dijalankan oleh BUMDES.  

i. Melakukan proses rekrutmen  

Untuk menetapkan orang-orang yang akan menjadi 

pengelola dapat dilakukan dalam musyawarah desa 

berdasarkan kriteria atau persyaratan tertentu yang 

sudah ditetapkan. Kriteria pengelola mengacu pada 

peraturan perundang-undangan dan AD/ART yang 

dibuat oleh Dewan Komisaris BUMDES. Selanjutnya 

ketetapan tersebut dibawa pada forum musyawarah 

antardesa untuk disosialisasikan serta ditawarkan 
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kepada masyarakat. Setelah itu pemerintah desa 

melakukan seleksi terhadap pelamar dan menetapkan 

orang yang paling sesuai dengan kriteria yang 

dibutuhkan.  

j. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan  

Agar pengelola dapat melakukan tugas dengan baik, 

diperlukan sistem penggajian yang tepat dan memacu 

motivasi dalam bekerja. Sistem penggajian dihitung 

sesuai keuntungan yang bisa dicapai dan 

diberitahukan sejak awal pada pengelola BUMDES 

agar tumbuh tanggung jawab dalam menjalankan 

tugas.  

k. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan  

Dalam mengelola BUMDES, dibutuhkan pengelola 

yang mampu mewujudkan gagasan inovatif dengan 

cara yang kreatif agar meningkatkan pendapatan dan 

meraih sukses. Pengelola juga perlu untuk berani 

mengembangkan usaha dan menciptakan nilai 

tambah dengan memadukan sumber daya dan cara 

baru agar dapat berdaya saing.
46

 

3. Pelembagaan BUMDES 

Pelembagaan merupakan cara melekatkan unsur 

Badan Usaha Milik Desa di dalam pemahaman dan 

aktivitas masyarakat sehingga BUMDES dan unit usaha 

yang dijalankan menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari 

masyarakat. Adapun tujuan dari pelembagaan yaitu agar 

badan usaha ini memperoleh pengakuan dari masyarakat 

serta merasa memiliki sehingga dapat menjadi gerakan 

ekonomi masyarakat desa.  

Upaya pelembagaan sangat melekat dengan 

proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa itu sendiri. 

BUMDES yang diprakarsai oleh desa dan mendapat 

dukungan penuh dari pemerintah, maka pelembagaan 

                                                      
46Wijaya David, “BUM DESA: Badan Usaha Milik Desa” (Yogyakarta: 

Gava Media, 2018),  141-143. 



 

 

48 

tersebut akan lebih berhasil dibandingkan dengan 

BUMDES yang dibentuk berdasarkan paksaan dari 

pemerintah. Adapun tiga tahapan pelembagaan Badan 

Usaha Milik Desa antara lain :  

a. Sosialisasi tentang BUMDES  

  Sosialisasi tentang Badan Usaha Milik Desa 

dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, dan KPMD 

(Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) secara 

langsung maupun bekerja sama dengan pendamping 

desa, pendamping teknis serta pendamping pihak 

ketiga (LSM, perguruan tinggi, organisasi 

kemasyarakatan, atau perusahaan). Sosialisasi ini 

bertujuan supaya masyarakat desa dan kelembagaan 

desa mampu memahami tentang BUMDES. 

Keseluruhan  pendamping dan KPMD perlu 

melakukan upaya inovatif dalam menyakinkan 

masyarakat bahwa BUMDES akan memberikan 

manfaat kepada desa.  

b. Pelaksanaan musyawarah desa  

  Musyawarah desa merupakan musyawarah 

antara BPD, Pemerintah desa serta unsur masyarakat 

yang diselenggarakan oleh BPD dengan disarana dan 

prasaranai oleh pemerintah desa. Pelaksanaan tahapan 

musyawarah desa bisa dielaborasi berkaitan dengan 

pendirian Badan Usaha Milik Desa secara partisipatif, 

demokratis, transparan, dan akuntabel berdasarkan 

hak dan kewajiban masyarakat. Salah satu tahapan 

musyawarah desa yang penting adalah Rencana 

Pemetaan Aspirasi / Kebutuhan masyarakat mengenai 

BUMDES oleh BPD.  

c. Penetapan peraturan desa tentang pendirian BUMDES  

  Lampiran AD/ART adalah bagian tidak 

terpisahkan dari peraturan desa. Susunan nama 

pengurus yang dipilih dalam musyawarah desa, dapat 

dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan 
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surat keputusan Kepala Desa tentang susunan 

kepengurusan BUMDES. 
47

 

4. Pengurusan dan Pengelolaan BUMDES 

Organisasi pengelolaan BUMDES harus terpisah 

dengan organisasi pemerintahan desa. Susunan 

kepengurusan BUMDES dilakukan dalam musyawarah 

desa oleh masyarakat desa sesuai dengan peraturan mentri 

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. 

Organisasi pengelolaan BUMDES terdiri dari: 

a Penasehat 

Penasehat memiliki kewajiban untuk 

memberikan nasehat, saran, dan pendapat kepada 

pengurus. Selain itu, penasehat juga wajib untuk 

mengendalikan kegiatan pengelolaan BUMDES. 

Selain adanya kewajiban, penasehat juga memiliki 

wewenang yaitu meminta penjelasan mengenai 

persoalan pengelolaan usaha kepada pengurus serta 

melindungi usaha dari hal-hal yang dapat menurunkan 

kinerja BUMDES. 

b Pelaksana Operasional 

Pelaksana operasional dijabat oleh warga desa 

setempat yang tidak bekerja sebagai pemerintah desa. 

Adapun pelaksana operasional memiliki kewajiban 

yaitu mengembangkan BUMDES agar menjadi 

lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan 

pelayanan umum, memanfaatkan potensi ekonomi 

desa untuk meningkatkan PAD, serta melakukan 

kerjasama dengan lembaga ekonomi desa lainnya. 

Selain itu, wewenang dari pelaksana operasional 

adalah membuat laporan keuangan serta laporan 

perkembangan dari unit usaha BUMDES setiap 

                                                      
47Ibid. 144-147. 
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bulan,dan memberikan laporan kepada masyarakat 

desa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 

c Pengawas  

Adapun kewajiban pengawas yaitu 

menyelenggarakan rapat umum untuk membahas 

kinerja Badan Usaha Milik Desa sekurangkurangnya 

1 (satu) tahun sekali. Selain itu, pengawas juga 

berwenang untuk menyelenggarakan rapat umum 

pengawas yang membahas tentang pemilihan dan 

pengangkatan pengurus, penetapan kebijakan 

pengembangan kegiatan usaha, serta pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana 

OPerasional. 

Terdapat enam prinsip dalam mengelola Badan 

Usaha Milik Desa yaitu : 

1) Kooperatif artinya semua komponen harus 

melaksanakan kerjasama yang baik demi 

pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.  

2) Partisipatif artinya semua komponen bersedia secara 

sukarela atau memberi dukungan dan kontribusi yang 

dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.  

3) Emansipatif artinya semua komponen harus 

diperlakukan sama tanpa memandang golongan, 

suku, maupun agama.  

4) Transparan artinya aktivitas yang dilakukan oleh 

BUMDES harus dapat diketahui oleh masyarakat 

dengan mudah dan terbuka.  

5) Akuntabel artinya seluruh kegiatan harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara teknis dan 

administratif.  

6) Berkelanjutan artinya seluruh kegiatan harus dapat 

dikembangkan oleh masyarakat desa dalam wadah 

BUMDES. 
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Prinsip tersebut perlu dipahami dan diterapkan 

oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa seperti pengelola, pemerintah 

desa, anggota atau pemilik modal, BPD serta masyarakat. 

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam 

pengelolaan usaha sehingga tujuan dari adanya BUMDES 

dapat tercapai. 

5. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES 

Adapun beberapa jenis usaha yang dapat 

dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa adalah 

sebagai berikut:  

a BUMDES Serving  

Pada jenis usaha ini, BUMDES menjalankan 

usaha sosial yang melayani warga yaitu berupa 

pelayanan publik kepada masyarakat. Contoh usaha 

ini yaitu usaha air minum desa, usaha listrik desa 

dan lumbung pangan.  

b BUMDES Banking  

Pada jenis ini, BUMDES menjalankan usaha 

yang dapat memenuhi kebutuhan keuangan 

masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah 

dibandingkan dari rentenir atau bank konvensional. 

Contoh usaha ini yaitu bank desa, lembaga 

perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.  

c BUMDES Renting  

Pada jenis ini, BUMDES menjalankan 

bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan 

masyarakat setempat sekaligus memperoleh 

pendapatan desa. Contoh usaha ini yaitu penyewaan 

traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah 

toko, tanah dan sebagainya.  

d BUMDES Brokering  

Pada jenis ini, BUMDES menjadi lembaga 

perantara yang menghubungkan komoditas pertanian 
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dengan pasar serta menjual jasa pelayanan kepada 

warga masyarakat. Contoh usaha ini yaitu jasa 

pembayaran listrik dan pasar desa.  

e BUMDES Trading  

Pada jenis ini, BUMDES menjalankan 

bisnis yang melakukan produksi atau berdagang 

barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat maupun dipasarkan pada skala yang 

lebih besar. Contoh usaha ini yaitu pabrik es, pabrik 

asap cair dan sebagainya.  

f BUMDES Holding  

Pada jenis ini, Badan Usaha Milik Desa 

sebagai induk dari unit usaha yang ada di desa 

dimana masingmasing unit yang berdiri sendiri 

diatur oleh BUMDES agar tumbuh usaha bersama. 

Contoh usaha ini yaitu desa wisata yang 

mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok 

masyarakat.
48

 

6. Bentuk Kemitraan Usaha BUMDes dalam Islam 

Bentuk kemitraan atau kerjasama yang dilakukan 

oleh BUMDes Jaya Abadi ada dua yaitu: 

a. Mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata al-dharb, yang 

berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. 

Selain al-dharb, disebut juga qiradh yang berasal dari 

al-qardhu, berarti al-qath'u (potongan) karena pemilik 

memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan 

dan memperoleh sebagian keun- tungannya.  

Menurut para fuqaha, Mudharabah ialah akad 

antara dua pihak  hartanya kepada pihak lain untuk 

diperdagangkan dengan (orang) saling menanggung, 

salah satu pihak menyerahkan bagian yang telah 

                                                      
48Putra, Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa, 32. 
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ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau 

sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.  

Menurut Hanafiyah, Mudharabah adalah 

memandang tujuan dua pihak yang berakad yang 

berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta 

diserahkan kepada yang lain dan yang lain jasa 

mengelola harta itu.  

Setelah diketahui beberapa pengertian yang 

dijelaskan oleh para ulama di atas, kiranya dapat 

dipahami bahwa Mudharabah atau qiradh ialah akad 

antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal 

tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh 

dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.
49

 

Rukun dan Syarat Mudharabah Menurut 

ulama Syafi'iyah," rukun-rukun qiradh ada enam, 

yaitu.  

1) pemilik barang yang menyerahkan barang-

barangnya;  

2) orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang 

diterima dari pemilik barang;  

3) aqad Mudharabah, dilakukan oleh pemilik 

dengan pengelola barang;  

4) mal, yaitu harta pokok atau modal;  

5) amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga 

menghasilkan laba;  

6) keuntungan  

Menurut Sayyid Sabiq, rukun Mudharabah 

adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang 

memiliki keahlian. Syarat-syarat sah Mudharabah 

berhubungan dengan rukun- rukun Mudharabah itu 

sendiri. Syarat-syarat sah Mudharabah adalah sebagai 

berikut  

                                                      
49 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017),  
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1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk 

uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau 

perak batangan (tabar), mas hiasan atau barang 

dagangan lainnya, Mudharabah tersebut batal.  

2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan 

mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan 

akad anak-anak yang masih kecil, berada di 

bawah pengampuan. orang gila, dan orang-orang 

yang  

3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat 

dibedakan antara modal yang diperdagangkan 

dengan laba atau keuntungan dari perdagangan 

tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah 

pihak sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati.  

4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola 

dan pemilik modal harus jelas persentasenya, 

umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.  

5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku 

serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika 

ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari 

pengelola.  

6) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak 

mengikat pengelola harta untuk berdagang di 

negara tertentu, memper- dagangkan barang-

barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, 

sementara di waktu lain tidak karena persyaratan 

yang mengikat sering menyimpang dari tujuan 

akad Mudharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam 

Mudharabah ada persyaratan- persyaratan, maka 

Mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid) 

menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. 
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Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn 

Hanbal, Mudharabah tersebut sah.
50

 

b. Mukhabarah 

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara 

pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan 

perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik 

tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, 

sedangkan biaya dan benihnya ditanggung oleh 

penggarap. Pihak pengelola tidak hanya bertugas 

untuk menyediakan benih saja, namun juga mengurus 

segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penggarapan lahan tersebut, baik dari pengadaan 

pupuk maupun dalam pembersihan lahan. Adapun 

pembagian hasilnya dibagi setelah masa panen 

dengan perbandingan sesuai kesepakatan para pihak 

yang melakukan akad. 

Rukun-rukun dan Syarat-syaratnya Menurut 

Hanafiyah, rukun Mukhabarah ialah akad, yaitu ijab 

dan kabul antara pemilik dan pekerja . Secara rinci, 

jumlah rukun-rukun Mukhabarah menurut Hanafiyah 

ada empat, yaitu 1) tanah, 2) perbuatan pekerja, 3) 

modal, dan 4) alat-alat untuk menanam.  

Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut.  

1. Syarat yang bertalian dengan 'aqidain, yaitu harus 

berakal.  

2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu 

disyaratkan adanya penentuan macam apa saja 

yang akan ditanam.  

3.  Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari 

tanaman, yaitu; a) bagian masing-masing harus 

disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad 

b) hasil adalah milik bersama, c) bagian antara 

Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang 

                                                      
50 Ibid. 
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yang sama, misalnya dari kapas, bila Malik 

bagiannya padi kemudian Amil bagiannya 

singkong, maka hal ini tidak sah, d) bagian kedua  

belah pihak sudah dapat diketahui, e) tidak 

disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang 

ma'lum.  

4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan 

ditanami, yaitu a) tanah tersebut dapat ditanami, 

b) tanah tersebut dapat dike- tahui batas-batasnya.  

5. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-

syaratnya ialah a) waktunya telah ditentukan, b) 

waktu itu memungkinkan untuk menanam 

tanaman dimaksud, seperti menanam padi 

waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung 

teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan 

setempat), c) waktu tersebut memung- kinkan dua 

belah pihak hidup menurut kebiasaan  

6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat Mukhabarah, 

alat-alat cersebut disyaratkan berupa hewan atau 

yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah. 

Menurut Hanabilah, rukun Mukhabarah ada satu, 

yaitu ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan 

lafazh apa saja yang menunjukkan adanya ijab 

dan kabul dan bahkan Mukhabarah sah 

dilafazhkan dengan lafazh ijarah. 

 

C. Peningkatan Perkonomian Masyarakat 

1. Pengertian Peningkatan Perekonomian Masyarakat 

Ekonomi berasal dari bahasa yunani yaitu 

aikonomia, yang terdiri dari dua kata yaitu aikos yang 

artinya rumah tangga dan nomos yang artinya pengurus 

atau pengatur. Jadi ekonomi berarti aturan-aturan untuk 

menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia di dalam 

rumah tangga rakyat atau negara yaitu berupa aktivitas 
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manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, 

pertukaran dan konsumsi barang dan jasa.
51

  

Masyarakat menurut Paul B. Harton dalam 

bukunya Bagja Waluya adalah sekumpulan masyarakat 

yang relatif mandiri, yang hidup bersama cukup lama, 

yang mendiami suatu wilayah tertentu memiliki 

kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar 

kegiatan dalam kelompok itu. 

Peningkatan berasal dari kata tingkat. Yang berarti 

lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk 

susunan. Peningkatan adalah usaha untuk membuat sesuatu 

menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Selain itu, 

Peningkatan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk 

mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih 

baik.  Ekonomi adalah suatu studi mengenai 

individuindividu dan masyarakat membuat pilihan, dengan 

atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan 

sumbersumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan 

dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis 

barang dan jasa dan mendistribusikan untuk kebutuhan 

konsumsi, sekarang dan dimasa datang, kepada individu 

dan golongan masyarakat..
52

 Jadi peningkatan 

perekonomian masyarakat adalah cara atau usaha yang 

dilakukan masyarakat dalam mengatur perekonomian 

dariyang lemah menjadi lebih baik dengan tujuan dapat 

memenuhi kebutuhan hidup.  

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan 

ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu sandang, pangan, 

papan, kesehatan dan pendidikan. upaya untuk 

meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam 

                                                      
51 Dinar dan Hasan, Pengantar Ekonomi: Teori Dan Aplikasi, CV. Nur Lina 

(tt.p: CV. Nur Lina, 2018), 10.  
52 Rafly Riandy Puasa, Johny Lumolos, dan Neni Kumayas, “Kewenangan 

Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan 

Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro,” EKSEKUTIF 1, no. 1 (2018). 
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kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta 

meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi 

dalam proses pembangunan nasional. 

Pemahaman tentang ekonomi masyarakat dapat 

dipandang dari dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan 

kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil yang 

disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, 

pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah 

pemberdayaan pelaku ekonomi usaha kecil. Kedua, 

pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau 

sistem pembangunan yang demokratis disebut 

pembangunan partisipatif (participatory development). 

Berdasarkan pendekatan yang kedua ini, maka 

pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk 

menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam 

pembangunan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat 

adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh 

lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana 

seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak 

pembangunan. Pendekatan kedua ini, sering disebut 

sebagai ekonomi kerakyatan atau ekonomi masyarakat. 

Salah satu hal sebagai indikator kemajuan atau 

peningkatan perekonomian adalah peningkatan pendapatan 

masyarakat.Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, 

pendapatan adalah hasil kerja. Sedangkan pendapatan 

dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh 

perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk 

upah, gaji, bunga, komisi, ongkos dan laba.  

Pendapatan seseorang dapat didefinisikan sebagai 

banyaknya penerimaan yang dapat dinilai dengan nilai 

satuan uang yang didapatkan oleh seseorang atau suatu 

bangsa dalam periode waktu tertentu.Reksoprayitno, 

mendefinisikan pendapatan (revenue), total penerimaan 

yang diperoleh pada periode tertentu. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa, pendapatan adalah sebagai 

jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota 
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masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa 

atas faktor-faktor produksi yang telah di sumbangkan. 

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau 

balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau 

kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
53

 

2. Prinsip - Prinsip Ekonomi Masyarakat  

Secara umum para pakar ekonomi belum 

menyebutkan suatu prinsip yang utuh yang menyangkut 

dengan ekonomi rakyat. Akan tetapi tertuang dalam UUD 

1945 terutama pasal 33 adalah:
54

 

a. Prinsip kekeluargaan, bahwa perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 

Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik 

BUMN, BUMS dan BUMD  

b. Prinsip keadilan, pelaksanaan ekonomi kerakyatan 

harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. 

Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang yang 

sama kepada semua anak bangsa baik itu konsumen, 

pengusaha, maupun sebagai tenaga kerja.  

c. Prinsip pemerataan pendapatan, masyarakat sebagai 

konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan 

pemerataan pendapatan. 

d. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan 

kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus 

mampu mewujudkan adanya sinergi antara 

kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.  

e. Prinsip kerjasama atau jaringan, dalam prinsip ini para 

pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja 

sama, dengan bekerjasama tentu berbagai kegiatan 

usaha kecil akan menjadi kuat dan besar. 

                                                      
53I. W. Suwendra dan I. N. Sujana, “Peranan Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) Eka Giri Karya Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa 

Wanagiri,” Seminar Nasional Riset Inovatif 2, no. 1 (2020): 393–402. 
54 UUD 1945 pasal 33 tentang Prinsip Ekonomi Kerakyatan.  
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3. Kiat-Kiat Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 

Kiat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat 

dianataranya:  

a Membuka lapangan pekerjaan bagi mustahiq yang 

tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha 

sendiri. Salah satunya dengan cara menciptakan 

Usaha Mikro Kecil (UKM) maupun unit usaha yang 

lain tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan dan 

menyerap tenaga kerja dari mustahiq.  

b Pelaksanaan yang menunjukkan adanya peningkatan 

kesadaran untuk memanfaatkan sumber daya lokal 

dan berwirausaha serta manajemen usaha yang baik 

untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.  

c Sosialisasi tentang manfaat dan tujuan rencana yang 

akan dilakukan melalui pertemuan masyarakat 

sekitar.
55

 

Dalam meningkatkan perekonomian rakyat, dapat 

diterapkan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah 

pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya pendekatan 

pemberdayaan masyarakat bukan hal yang sama sekali 

baru, tetapi sebagai konsep yang tersusun dan sebagai 

stra- tegi dalam pembangunan memang relatif belum 

terlalu lama dibicarakan.  

Keberdayaan dalam konteks masyarakat itu 

adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan 

individu-individu lainnya dalam masyarakat dan 

membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. 

Keberdayaan masyarakat itu adalah unsur- unsur yang 

memungkinkan suatu masyarakat bertahan (survive), dan 

dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan 

mencapai kemajuan.  

                                                      
55Metti Paramita, Sofian Muhlisin, dan Ikhsan Palawa, “Peningkatan 

Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal,” Qardhul Hasan: 

Media Pengabdian Kepada Masyarakat 4, no. 1 (2018): 19–30, 

https://doi.org/https://doi.org/10.30997/qh.v4i1.1186. 
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Memberdayakan masyarakat adalah upaya 

memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk 

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat 

yang dalam kondisi sekarang tidak mampu dengan hanya 

mengandalkan pada kekuatannya sendiri untuk 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan 

adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.  

Membangun ekonomi kerakyatan, berarti 

meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara 

mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Pengembangan 

ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga segi yaitu : 

a Menciptakan suasana atau iklim yang meningkatkan 

potensi masyarakat berkembang. Titik tolak 

pemikirannya adalah pengenalan adalah bahwa setiap 

manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan  

b Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh 

masyarakat. Upaya yang amat pokok adalah 

peningkatan tarap pendidikan, derajat kesehatan serta 

terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-

peluang ekonomi  

c Mengembangkan ekonomi rakyat juga mengandung 

arti melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya 

persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah 

terjadinya eksploitasi golongan ekonomi yang kuat 

atas yang lemah  

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, 

pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, 

bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan 

kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan 

melaksanakan program pembangunan yang telah mereka 

tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan 

kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang 

berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah 

yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan 
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pemberdayaan masyarakat. Perlu difikirkan siapa 

sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan 

masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk 

membangun, dengan ini good governance yang telah 

dielu-elukan sebagai suatu pendekatan yang dipandang 

paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara 

luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan.  

 

D. Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada 

satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, 

yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara 

kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Dan 

hal ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain adalah 

Al-Qur'an al-Karim dan As-sunnah Nabawiyah yang 

berbahasa Arab. Oleh karena itu, berbagai terminologi dan 

substansi ekonomi yang sudah ada, haruslah dibentuk dan 

disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka islami. Atau 

dengan kata lain, harus digunakan kata dan kalimat dalam 

bingkai lughawi.  

Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang 

diturunkan dari ajaran Alqur‟an dan Sunnah. Ekonomi 

Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk 

mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai 

nilai Alquran dan Sunnah. Ekonomi Islam adalah salah 

satu dari ilmu pengetahuan yang berupaya untuk 

memahami, menganalisis, dan menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan mengenai ekonomi secara 

Islami.
56

 

Definisi ekonomi Islam juga dikemukakan oleh 

para pakar eko- nomi Islam kontemporer lainnya seperti:  

                                                      
56 UII, Ekonomi Islam, 18. 
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1) Umar Chapra, Ilmu ekonomi Islam adalah suatu 

cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan 

kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan 

distribusi sumberdaya alam yang langka yang sesuai 

dengan Maqashid, tanpa mengekang kebebasan 

individu untuk menciptakan keseimbangan 

makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, 

membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan jaringan 

moral masyarakat;  

2) S.M. Hasanuzzaman: "Ilmu ekonomi Islam adalah 

pengetahuan dan ap- likasi dari ajaran dan aturan 

syariah yang mencegah ketidakadilan dalam 

memperoleh sumber-sumber daya material sehingga 

tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka 

menjalankan perintah Allah dan masyarakat.;  

3) M. Nejatullah Siddiqi" mendefisinisikan: "Ilmu 

ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir muslim 

terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada 

zamannya, dengan panduan Qur'an dan Sunah, akal, 

dan pengalaman.";  

4) Syed Nawab Haider Naqvi". "Ilmu ekonomi Islam 

adalah perwakilan perilaku kaum mus- limin dalam 

suatu masyarakat muslim tipikal." Tidak jauh berbeda 

de- ngan pemikir lainnya, Muhammad Abdul Manan 

(1992) " berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat 

dikatakan sebagai ilmu pengeta- huan sosial yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat 

yang diilhami nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa 

ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata 

kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata 

dari pengetahuan, yaitu: al-Qur'an, as-Sunah, ijma' dan 

qiyas.
57

 

                                                      
57 Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islam Edisi Keempat, PT. 

Rajagrafindo Persada. Jakarta (Jakarta, 2012), 8.  
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2. Tujuan Ekonomi Islam 

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana 

tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy 

syari'ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat 

(falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan 

terhormat (hayyah thayyibah). Inilah kebahagiaan hakiki 

yang dia  inginkan oleh setiap manusia, bukan 

kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru 

melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Tujuan falah 

yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam meliputi aspek 

mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia 

ataupun akhirat. Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi 

manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari 

syariat Islam (mashlahah al ibad), karenanya juga 

merupakan tujuan ekonomi Islam.  

Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat Islam 

adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak 

pada perlindungan terhadap lima ke-mashlahah-an, yaitu 

keimanan (ad dien), ilmu (al-'ilm), kehidupan (an-nafs), 

harta (al-maal dan kelangsungan keturunan (an-nas). 

Kelima mashlahah tersebut pada dasarnya merupakan 

sarana yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan 

kehidupan yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari 

lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak 

akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya  

Ekonomi Islam tidak sekadar berorientasi untuk 

pembangunan fisik material dari individu, masyarakat dan 

negara saja, tetapi juga memer- hatikan pembangunan 

aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting 

bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan 

keimanan merupakan prakondisi yang diperlukan dalam 

ekonomi Islam, sebab keimanan merupakan fondasi bagi 

seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan 

seseorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam secara 

kaffah, maka niscaya semua muamalah akan baik pula. 

Keimanan dengan sendirinya akan melahirkan kesadaran 
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akan pen- tingnya ilmu, kehidupan, harta, dan 

kelangsungan keturunan bagi kesejahteraan kehidupan 

manusia. Keimanan akan turut membentuk preferensi, 

sikap, pengambilan keputusan, dan perilaku masyarakat.  

Manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan 

keimanan yang benar , yang mampu membentuk 

preferensi, sikap, keputusan, dan perilaku yang mengarah 

pada perwujudan mashlahah untuk mencapai falah. 

Mashlahah harus diwujudkan melalui cara-cara yang 

sesuai dengan syariah Islam sehingga akan terbentuk 

suatu peradaban yang luhur.  

Peradaban Islam adalah peradaban yang 

mengedepankan aspek budi pekerti atau akhlak, baik 

manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, 

makhluk lain di alam semesta dan hubungannya dengan 

Tuhan. Upaya pencapaian mashlahah dan keadilan harus 

dilakukan dengan dasar akhlak Islam sehingga tidak 

memperuncing konflik sosial. Mashlahah dapat dicapai 

hanya jika manusia hidup dalam keseim- bangan 

(equilibrium), sebab keseimbangan merupakan 

sunnatullah.' Kehidupan yang seimbang merupakan salah 

satu esensi ajaran Islam sehingga umat Islam pun disebut 

sebagai umat pertengahan (umatan wasathan).  

Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan 

kehidupan yang seimbang ini, di mana antara lain 

mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material 

dan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan 

masa depan, serta dunia dengan akhirat. Keseimbangan 

fisik dengan mental atau material dan spiritual akan 

menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia.  

Pembangunan ekonomi yang terlalu memen- 

tingkan aspek material dan mengabaikan aspek spiritual 

hanya akan melahirkan kebahagiaan semu, bahkan justru 

menimbulkan petaka. Pembangunan yang hanya 

mengutamakan kepentingan individu tanpa memerhatikan 

dimensi sosial akan memunculkan ketidak- harmonisan 
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yang akhirnya dapat mengganggu proses pembangunan 

itu sendiri. Manusia adalah makhluk individu sekaligus 

sosial sehingga keseimbangan di antara keduanya 

merupakan aspek penting dalam menciptakan harmoni 

kehidupan. Keseimbangan masa kini dengan masa depan 

merupakan elemen penting bagi keberlanjutan 

pembangunan di masa depan. Sumber daya ekonomi tidak 

boleh dihabiskan oleh generasi sekarang, tetapi harus juga 

dapat dinikmati oleh seluruh generasi.  

Sumber daya ekonomi harus digunakan secara 

efisien dan dikelola dengan hati-hati sehingga manfaatnya 

dapat dinikmati banyak orang di sepan- jang waktu. 

Akhirnya, tujuan mewujudkan keseimbangan dunia dan 

akhirat akan menjamin terciptanya kesejahteraan yang 

kekal dan abadi. Dengan demikian, sebagai suatu cabang 

ilmu, ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan 

meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu yang 

membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan 

akhirat (falah). Dengan demikian, perhatian utama 

ekonomi Islam adalah pada upaya bagaimana manusia 

meningkatkan kesejahteraan materialnya yang sekaligus 

akan meningkatkan kesejahteraan spiritual-nya. Karena 

aspek spiritual harus hadir bersama dengan terget 

material, maka diperlukan sarana menopang utama, yaitu 

moralitas pelaku ekonomi. 

3. Nilai-nilai Dasar Ekonomi  

Islam Moral Islam sebagai pilar ekonomi Islam 

perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai-nilai yang lebih 

terinci sehingga pada akhirnya dapat menjadi rum usan 

penuntun perilaku para pelaku ekonomi. Nilai-nilai ini 

merupakan sisi normatif dari ekonomi Islam yang 

berfungsi mewarnai atau menjamin kualitas perilaku 

ekonomi setiap individu. Sebagai misal ketika orang Islam 

membayar zakatnya, namun diikuti dengan kata-kata yang 

menyakiti hati penerima zakat, maka amalan zakat 

tersebut tidak dinilai ibadah atau mendapatkan imbalan 
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baik di hadapan Allah. Amalan zakat harus diikuti dengan 

nilai-nilai kesopanan saat mendistri busikannya, misalnya 

dengan tidak mengungkit-ungkit pemberiannya. 

Keberadaan nilai semata pada perilaku ekonomi dapat 

menghasilkan suatu perekonomian yang normatif, tidak 

akan bisa berjalan secara dinamis. Oleh karena itu, 

implementasi nilai-nilai ini harus secara bersama-sama 

didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip inilah 

yang akan menjadikan bangunan ekonomi Islam kokoh 

dan dinamis, dan nilailah yang berfungsi untuk mewarnai 

kualitas bangunan tersebut.  

Berikut ini akan diuraikan beberapa nilai-nilai 

dasar ekonomi Islam yang digali dari Alquran dan 

Sunnah. Meskipun pada dasarnya nilai dan prinsip tidak 

bisa dipisahkan, namun penjelasan ini lebih dimaksudkan 

untuk memudahkan pengidentifikasian sisi positif dan sisi 

normatif dari ajaran Islam. Nilai-nilai dalam Alquran dan 

Hadis terkait dengan ekonomi sangatlah banyak. Dari 

berbagai pandangan ekonomi Muslim dapat disimpulkan 

bahwa inti dari nilai ajaran Islam adalah tauhid, yaitu 

bahwa segala aktivitas manusia di dunia ini, termasuk 

ekonomi, hanya dalam rangka untuk ditujukan mengikuti 

satu kaidah hukum, yaitu hukum Allah. 

Pada hakikatnya hukum ini berlaku di dunia ini 

bisa berasal dari alam maupun buatan manusia. Ekonomi 

akan membawa kepada falah ketika mampu membawa 

hukum-hukum buatan manusia ini kembali kepada hukum 

universal, yaitu hukum Allah yang kadang disebut dengan 

hukum alam oleh masyarakat konvensional. Dalam 

pelaksanaannya; nilai tauhid ini diterjemahkan dalam 

banyak nilai dah terdapat tiga nilai dasar yang menjadi 

pembeda ekonomi Islam dengan lainnya yaitu:
58
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a. Adl 

Keadilan (ad) merupakan nilai paling asasi 

dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan 

memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari 

risalah para Rasul-Nya. Keadilan sering kali 

diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. 

Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam 

menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama 

dalam maqashid syariah. Ibn Taimiyah menyebut 

keadilan sebagai nilai utama dari tauhid, sementara 

Muhammad Abduh menganggap kezaliman (zulm) 

sebagai kejahatan yang paling buruk (aqbah al-

munkar) dalam kerangka nilai-nilai Islam. Sayyid 

Qutb menyebut keadilan sebagai unsur pokok yang 

komprehensif dan terpenting dalam semua aspek 

kehidupan.  

Terminologi keadilan dalam Alquran 

disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain 'adi, 

qisth, mizan, hiss, qasd atau variasi ekspresi tidak 

langsung, sementara untuk terminologi ketidakadilan 

adalah zulm, itsm, dhalal, dan lainnya. Setelah kata 

'Allah' dan 'pengetahuan', keadilan dengan berbagai 

terminologinya merupakan kata yang paling sering 

disebutkan dalam Alquran.  

Dengan berbagai muatan makna 'adil' 

tersebut, secara garis besar keadilan dapat 

didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat 

kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak 

kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati 

pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan 

serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek 

kehidupan. Berdasar muatan makna adil yang ada 

dalam Alquran sebagaimana disebut di atas, maka 

bisa diturunkan berbagai nilai turunan yang berasal 

darinya sebagai berikut.  
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1) Persamaan Kompensasi  

Persamaan kompensasi adalah pengertian adil 

yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus 

memberikan kompensasi yang sepadan kepada 

pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah 

dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan 

inilah yang menimbulkan hak pada seseorang 

yang telah melakukan pengorbanan untuk mem- 

peroleh balasan yang seimbang dengan 

pengorbanannya.  

2) Persamaan Hukum 

Persamaan hukum di sini memberikan makna 

bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di 

depan hukum. Tidak boleh ada diskri- minasi 

terhadap seseorang di depan hukum atas dasar apa 

pun juga. Dalam konteks ekonomi, setiap orang 

harus diperlakukan sama dalam setiap aktivitas 

maupun transaksi ekonomi. Tidak ada alasan 

untuk melebihkan hak suatu golongan atas 

golongan yang lain hanya karena kondisi yang 

berbeda dari kedua golongan tersebut.  

3) Moderat  

Moderat di sini dimaknai sebagai posisi tengah-

tengah. Nilai adil di sini dianggap telah diterapkan 

seseorang jika orang yang bersangkutan mampu 

memosisikan dirinya dalam posisi di tengah. Hal 

ini memberikan suatu implikasi bahwa seseorang 

harus mengambil posisi di tengah dalam arti tidak 

mengambil keputusan yang terlalu memperberat 

ataupun keputusan yang terlalu mem- peringan, 

misalnya dalam hal pemberian kompensasi.  

4) Proporsional  

Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, 

namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap 

individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat 
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kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung 

jawab, ataupun kontribusi yang diberikan oleh 

seseorang. Proporsional tidak saja berkaitan 

dengan konsumsi, namun juga pada distribusi 

pendapatan. Suatu distribusi yang adil tidak selalu 

harus merata, namun perlu tetap memerhatikan 

ukuran dari masing- masing individu yang ada; 

mereka yang ukurannya besar perlu memperoleh 

besar dan yang kecil memperoleh jumlah yang 

kecil pula.  

Seluruh makna adil tersebut akan terwujud jika 

setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, 

kejujuran, keberanian, kelurusan, dan kejelasan. 

Secara singkat, masing-masing nilai ini dijelaskan 

sebagai berikut.  

1) Kebenaran  

Kebenaran merupakan esensi dan dasar dari 

keadilan. Kebenaran dalam hal ini dimaknai 

sebagai kesesuaian dengan syariah Islam. 

Kebenaran empiris atau faktual hanya bisa 

diterima jika tidak bertentangan dengan kebenaran 

syariah. Kebenaran dalam mem- berikan 

informasi, kebenaran dalam memberikan 

pertimbangan dan kebenaran mengambil 

keputusan memberikan jaminan kepada semua 

pihak atas hak-hak yang terkait. Keadilan hanya 

akan bermakna jika setiap orang berpikir, 

bersikap, dan berperilaku secara benar.  

2) Kejujuran  

Jujur berarti adanya konsistensi antara 

kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. 

Kejujuran merupakan aspek penting dan prasyarat 

dalam keadilan. Kejujuran merupakan tuntutan 

yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan 

keadilan. Bila seseorang tidak bisa berlaku jujur 
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dalam suatu hal maka keputusan yang diambil 

dalam urusan itu dipastikan tidak benar dan tidak 

adil.  

3) Keberanian  

Untuk mengambil suatu keputusan yang adil dan 

melakukan yang benar sering kali seseorang 

dihadang oleh suatu keadaan yang serba 

menyulitkan. Oleh karena itu, keberanian 

diperlukan untuk meng- atasi semua hal ini, tanpa 

hal ini keadilan tidak bisa diwujudkan.   

4) Kelurusan  

Nilai kelurusan diartikan sebagai taat asas atau 

konsisten menuju tujuan. Taat asas di sini 

merupakan suatu kondisi yang harus dipenuhi 

agar perilaku adil bisa terwujud. Jika seseorang 

tidak bisa berperilaku taat asas, maka akan sangat 

terbuka kemungkinan untuk melakukan 

kezaliman. 

b. Khalifah 

Nilai khilafah secara umum berarti tanggung 

jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam 

semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi 

Khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah 

untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. 

Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik 

mental-spiritual dan materiil untuk memung- 

kinkannya hidup dan mengemban misi-Nya secara 

efektif.  

Manusia juga telah disediakan segala sumber 

daya memadai bagi pemenuhan kebu- tuhan 

kebahagiaan bagi manusia seluruhnya seandainya 

digunakan secara efisien dan adil. Konsep khilafah 

dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai 

pengertian, namun pengertian umumnya adalah 

amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa-
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apa yang telah dikuasakan kepadanya, dalam bentuk 

sikap dan perilaku manusia terhadap Allah, sesama, 

dan alam semesta.  

Dalam makna sempit, khilafah berarti 

tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber 

daya yang dikuasakan Allah kepa- danya untuk 

mewujudkan mashlahah yang maksimum dan 

mencegah kerusakan di muka bumi. Untuk 

mewujudkan nilai khilafah ini manusia telah diberi 

oleh Allah berupa hak penguasaan-pemilikan,? hak 

pengelolaan sumber daya dan kebebasan untuk 

memilih dan berkreasi untuk mengemban amanahnya. 

Makna khilafah dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi 

beberapa pengertian sebagai berikut.  

1) Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan 

cara yang benar Suatu usaha pemilikan, 

pengelolaan ataupun pemanfaatan sumber daya 

yang tidak benar akan bisa membuat kerusakan 

pada lingkungan baik kerusakan yang dampaknya 

langsung maupun kerusakan yang baru akan 

dirasakan akibatnya setelah beberapa dekade 

kemudian. Bentuk pengelolaan yang tidak benar 

dalam Islam diartikan sebagai setiap bentuk 

pengelolaan yang berdampak pada kemubazdiran 

dan pengrusakan ataupun cara pengelolaan yang 

bertentangan dengan syariah Islam, seperti 

perjudian, penyuapan (bribery), prostitusi, dan 

sebagainya. Secara praktis, manusia diwajibkan 

untuk mengikuti semua petunjuk-petunjuk Allah 

dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya 

dalam memanfaatkan sumber daya tersebut.  

2) Tanggung jawab untuk mewujudkan mashlahah 

maksimum Dalam memanfaatkan sumber daya 

ekonomi, nilai yang digariskan Islam adalah 

memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya 

bagi kehidupan manusia sebagai sarana 
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terciptanya kesejahteraan Adanya hambatan yang 

menyebabkan sekelompok manusia dari kalangan 

tertentu menguasai atau memonopoli pemanfaatan 

sumber daya ekonomi harus dicegah. Juga harus 

dicegah adanya hambatan struktural yang 

menghalangi sekelompok manusia untuk ikut 

memperoleh manfaat dari sumber daya ekonomi, 

terutama sumber daya ekonomi vital yang 

menentukan kelangsungan hidup manusia.  

3) Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap 

individu Perbedaan rizki dari Allah merupakan 

kehendak Allah semata. Allah telah mengetahui 

ukuran yang tepat bagi masing-masing hamba- 

Nya. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh 

menjadi unsur yang memicu kekacauan. Hal ini 

bisa diwujudkan jika kesejahteraan tidak 

dimonopoli oleh sekelompok orang. Mereka yang 

memperoleh kelebihan rizki bertanggung jawab 

untuk memberikan sebagian dari rizkinya kepada 

pihak lain yang sedikit jumlah rizkinya."  

c. Takaful  

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia 

adalah bersaudara. Sesama orang Islam adalah 

saudara dan belum sempurna iman seseorang sebelum 

ia mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri 

sendiri. Hal inilah yang mendorong manusia untuk 

mewujudkan hubungan yang baik di antara individu 

dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh 

masyarakat atau takaful. Jaminan masyarakat (social 

insurance) ini merupakan bantuan yang diberikan 

masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah 

atau masyarakat yang tidak mampu. Jaminan 

masyarakat ini tidak saja bersifat material, melainkan 

juga bersifat ma'nawiy (nonmateri). Konsep Takaful 

ini bisa dijabarkan lebih lanjut menjadi sebagai 

berikut. 
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1) Jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan 

sumber daya oleh individu memiliki dan 

mengembangkan sumber daya ekonomi. Oleh 

karena Setiap individu dalam pandangan Islam 

mempunyai hak untuk itu, tidak diperbolehkan 

memonopoli suatu barang atau sumber daya 

ekonomi untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana 

Allah jelaskan bahwa setiap individu manusia 

adalah Khalifah Allah di bumi dan sumber daya 

alam ini diciptakan untuk kesejahteraan manusia, 

Setiap individu juga harus dijamin mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk mendapatkan 

lapangan kerja (pemilikan dan penge lolaan 

tenaga kerja) dan pemanfaatan sumber daya alam 

yang dikuasainya.  

2) Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil 

pembangunan atau output Setiap individu 

memiliki hak untuk hidup secara baik dan mulia, 

menikmati sumber daya ciptaan Allah tetap 

dengan berpegang pada nilai keseimbangan dan 

masyarakat yang harmoni.'Sekecil apa pun hasil 

pembangunan yang diperoleh oleh suatu 

masyarakat harus didistribusikan kepada setiap 

anggotanya.  

3) Jaminan setiap individu untuk membangun 

keluarga sakinah Keluarga merupakan eleman inti 

dari wujudnya masyarakat. Dalam pandangan 

Islam, masyarakat bukan sekadar hasil 

perkumpulan dari individu-individu, namun 

masyarakat dibangun secara hierarkis oleh 

individu, keluarga, masyarakat, negara, dan umat 

sedunia. Masyarakat yang sejahtera hanya akan 

terwujud oleh keluarga- keluarga yang sakinah. 

Sakinah dalam hal ini dimaknai sebagai keluarga 

yang dibangun dengan tujuan dan proses benar. 

Setiap individu harus mendapatkan jaminan untuk 
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membentuk keluarga sakinah, baik dari mulai 

memilih jodoh yang terbaik, menikah, dan 

memiliki serta membangun keturunan yang baik.  

4) Jaminan untuk amar ma'ruf nahi munkar Amar 

ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban bagi 

setiap individu Muslim dalam menjalani 

kehidupan di dunia, yaitu kewajiban untuk 

mendorong orang lain berbuat kebaikan dan 

mencegah manusia dari berbuat keburukan. 

Dengan konsep ini manusia secara individu atau 

kelompok akan berusaha untuk mewujudkan 

kehidupan yang baik dan menjauhkan hal-hal 

yang dilarang Allah dari kehidupannya.
59

 

 

E. Pendapatan dalam Ekonomi Islam 

Dalam perspektif ekonomi islam menyatakan 

munculnya konsep pemikiran tentang keadilan distribusi 

pendapatan dilatar belakangi kenyataan bahwa teori-teori yang 

telah ada tidak mampu ekonomi global yang berkeadilan dan 

berkeadaban. Pada kenyataannya yang terjadi justru dikotomi 

antara kepentingan individu, masyarakat dan Negara, dan 

hubungan antar Negara.
60

  

Pendapatan dalam islam adalah penghasilan yang 

diperoleh harus bersumber dari usaha yang halal. Pendapatan 

yang halal akan membawa keberkahan yang diturunkan oleh 

Allah. Distribusi pendapatan merupakan suatu proses 

pembagian (sebagian hasil penjualan produk) kepada 

faktorfaktor produksi yang ikut dalam menentukan 

pendapatan. Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut 

pandangan islam adalah peningkatan dari pembagian hasil 

kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, 

sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata 

dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.  

                                                      
59 (P3EI), Ekonomi Islam, 65. 
60 Nurul Huda, Ekonomi Pembangunan Islam (Prenada Media, 2017), 35. 
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Dalam ekonomi Islam ditegakan suatu sistem yang 

adil dan merata dalam mendistribusikan pendapatan. Sistem 

ini tidak memberikan kebebasan dan hak atas milik pribadi 

secara individual dalam bidang produksi, tidak pula mengikat 

mereka dengan satu sistem pemerataan ekonomi yang seolah-

olah tidak boleh memiliki kekayaan secara bebas.
61

 

Islam telah memerintahkan agar pendapatan di 

distribusikan sebaik-baiknya sebagaimana firman Allah dalam 

QS. Al- Hasyr:7: 

                    

                          

                      

                    

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan 

Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari 

penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, 

kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 

beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. 

apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan 

apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras 

hukumannya.” (Q.S Al-Hasyr  59: [7]) 

Dalam tafsir Al-Muyassar Harta rampasan dari 

penduduk kota (Bani Nadhir) maka pembagiannya diberikan 

kepada: 1. Rasulullah, 2. keluarga Rasullah, 3. anak-anak-

yatim yang ditinggal mati bapaknya, 4. orang-orang miskin, 

dan 5. ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal dalam 

perjalanan jauh dari sanak saudara). Pembagian yang 

demikian itu agar kekayaan yang ada pada kaum muslimin 

                                                      
61 Mustafa Edwin, “Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,” Jakarta: 

KPMG, 2007, 132. 
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tidak hanya tertimbun di kalangan orang-orang kaya saja 

sedangkan orang-orang miskin terhalangi dan tidak mampu 

berbuat apa-apa. Harta rampasan yang diberikan kepadamu 

ambillah karena itu sudah menjadi hakmu, dan harta rampasan 

yang dilarang untuk diambilnya maka janganlah kamu ambil! 

Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Dia amat keras 

siksa-Nya. Pada ayat ini terdapat perintah untuk mengikuti 

sunnah Rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan ataupun 

ketetapannya.
62

  

Secara umum, islam mengarahkan mekanisme 

berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan social 

pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya yang dapat 

menyudahi kesengsaraan dimuka bumi ini. Upaya pencapaian 

manusia akan kebahagiaan, membimbing manusia untuk 

menerapkan keadilan ekonomi hampir semua konflik individu 

maupun social. Hal ini akan sulit dicapai tanpa adanya 

keyakinan moral serta kedisiplinan dalam 

mengimplementasikan konsep moral tersebut. Ini merupakan 

fungsi dari penerjemahan konsep moral sebagai faktor 

endogen dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi 

menjadi hal yang sangat membumi untuk dapat mengalahkan 

setiap kepentingan pribadi. 

 

F. Peran Masyarakat dalam Ekonomi Islam 

Sejak awal peradaban manusia, masyarakat baik 

secara individual maupun kelompok, memiliki peranan 

penting dalam perekonomian. Kewajiban merealisasikan falah 

pada dasarnya merupakan tugas seluruh economic agents, 

termasuk masyarakat. Kesejahteraan ekonomi yang berhasil 

dicapai oleh masyarakat adalah merupakan hasil kerja kolektif 

dari semua komponen dalam masyarakat tersebut.
63

 

Pada dasarnya peran masyarakat ini merefleksikan 

kepedulian mereka terhadap sesama. Mereka bekerja tidak 

                                                      
62 Tafsir Al-Muyassar jilid 6 karya Dr. H Kojin Mashudi, M.A h, 213. 
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selalu untuk kepentingan dirinya semata, tetapi juga untuk 

kepentingan orang lain, misalnya keluarga, kerabat, dan 

masyarakat di sekitarnya. Terdapat berbagai motivasi tentang 

mengapa seseorang rela 'berkorban' untuk kepentingan orang 

lain, atau disebut altruisme, meskipun tanpa mendapat 

imbalan atau keuntungan secara langsung. Salah satu motivasi 

adalah karena seseorang menyadari, bahwa hidupnya akan 

selalu membutuhkan orang lain. Terdapat mutual 

independence dalam masyarakat, sehingga amat logis kalau 

dalam masyarakat saling membantu. 

Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya adalah dua 

institusi yang memiliki fungsi untuk merealisasikan segala 

kewajiban kolektif untuk mewujudkan falah. Bentuk peran 

dari keduanya, karenanya, pada hakikatnya dapat saling 

bertukar (changeable) sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Peran masyarakat akan menjadi semakin penting manakala 

pemerintah tidak dapat menjalankan tugas fard a heitayah 

dengan baik. Misalnya, di Indonesia masyara kat harus 

berperan aktif dalam pengelolaan zakat, sebab negara tidak 

secara penuh mengelola zakat masyarakat sebagaimana 

konsep pengelolaan zakat yang ideal. Jadi, mungkin saja 

beberapa tugas yang di suatu negara dilaksanakan oleh 

pemerintah, maka di negara lain akan diambil alih oleh 

masyarakat. Sebaliknya, peran langsung masyarakat 

kemungkinan akan kecil ketika pemerintah mampu 

menjalankan tugas fard a-kitayah dengan baik.  

Dalam pandangan Islam, masyarakat bisa diartikan 

secara sempit ataupun luas dan hierarki ini terkait tanggung 

jawab dan hak masing- masing. Dalam lingkup yang paling 

kecil setelah individu adalah masyarakat keluarga. Keluarga  

diakui sebagai pilar terbentuknya masyarakat. Islam mengatur 

tanggung jawab individu terhadap keluarga dan masing-

masing anggota keluarga. Pembangunan masyarakat diawali 

dari pembangunan individu dan keluarga.  

Tingkat masyarakat selan jutnya adalah komunitas 

bertetangga. Dalam hal ini setiap orang memiliki hak dan 
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kewajiban masing-masing dalam bertetangga dan tanggung 

jawab komunitas bertetangga ini terhadap anggotanya. 

Masyarakat yang ketiga adalah masyarakat dalam satu negara, 

dan keempat adalah masyarakat sedunia.  

Seorang Muslim memiliki tanggung yang jawab 

terhadap nasib sesama Muslim di belahan negara lain sebatas 

apa yang mampu ia kerjakan. Meskipun demikian, 

sebagaimana pasar dan pemerintah, masyarakat juga memiliki 

banyak kelemahan sehingga perannya dalam perekonomian 

mungkin menjadi kurang optimum. Kelemahan yang paling 

mendasar adalah kemungkinan adanya konflik kepentingan 

yang serius dari anggota masyarakat sehingga peran yang 

dilakukannya lebih mencerminkan kepentingan daripada 

kebutuhan ekonomi masyarakat yang sesungguhnya.  

Hal ini sangat mungkin terjadi karena masyarakat 

biasanya cenderung untuk mementingkan diri dan 

kelompoknya masing-masing. Dibandingkan dengan 

pemerintah, masyarakat biasanya juga tidak memiliki 

perangkat, organisasi, dan instrumen yang memung- kinkan 

perannya berjalan secara efisien dan profesional.  
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