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BAB II 

 LANDASAN TEORI   

 

2.1  Kelembagaan  

Menurut Veblen, kelembagaan adalah sekumpulan norma dan kondisi-

kondisi ideal (sebagai subyek dari perubahan dramatis) yang direproduksi secara 

kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu 

berikutnya (Yustika: 2013: 43). Dengan demikian kelembagaan berperan sebagai 

stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu. Dalam hal ini, keinginan 

individu (individual preferences) bukanlah faktor penyebab fundamental dalam 

pengambilan keputusan, sehingga pada posisi ini tidak ada tempat untuk memulai 

suatu teori.  

Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam 

organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat 

berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Ruttan 

dan Hayami: 1984 dalam repository UMY).  

Menurut pandangan ahli kelembagaan rentang alternatif manusia 

ditentukan melalui struktur kelembagaan. Kelembagaan hadir di masyarakat 

karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan, untuk mengatur 

perilaku manusia maka kelembagaan sebagai media atau wadah dalam 

membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas 

guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada di 

kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur terhadap pola 
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perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan akan 

memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat. 

2.2 Otonomi Desa  

1. Otonomi Desa  

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta 

bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah 

berkewajiban menghormati otonomi asli yang di miliki oleh desa tersebut 

(Widjaja: 2003: 165).  Sebagian kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan 

perbuatan hukum, publik hukum publik maupun perdata, memiliki 

kekayaan, harta benda serta dapat di tuntut dan menuntut di muka 

pengadilan.  

Dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

yang kemudian di sempurnakan dengan di keluarkannya Undang-undang 

Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah di ganti 

menjadi Undang-undang Nomor  23 Tahun 2014 memberikan landasan 

kuat bagi desa dalam mewujudkan “Development Community” dimana 

desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi 

sebaliknya sebagai “IndependentCommunity” yaitu desa dan masyarakat 

nya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. 

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingsn 

masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai soail budaya yang ada 
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pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembagan 

desa tersebut. Namun harus diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban dan 

tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan otonomi 

desa harus tetap menjunjung nilai tanggung jawab dan menekankan bahwa 

desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

2. Desa  

Desa merupakan unit terkecil dari sebuah negara yang secara 

langsung berhubungan dengan masyarakat untuk di sejahterakan. Menurut 

Bintoro (dalam jurnal Pemgembangan Potensi Desa) Desa merupakan 

perwujudan geografis yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, 

sosial, ekonomis, politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh 

timbal balik dengan daerah lain. 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

pemerintahan Desa, yang di maksud dengan Desa atau yang di sebut nama 

lain sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana yang di 

maksud dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945. Landasan pemikiran dan 

pengaturan mengenai pemerintaah Desa adalah  keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaaan masyarakat. 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan Desa atau yang di 

sebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
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batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat 

setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara 

Kesatuan Republik  Indonesia. 

Pada pasal 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan 

bahwa pengaturan Desa bertujuan untuk : 

a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada 

dengan keberagaman sebelum dan sesudah terbentuknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam 

sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan 

bagi seluruh rakyat Indonesia. 

c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat Desa. 

d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyaraakat Desa untuk 

pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama. 

e. Membentuk pemerintah Desa yang profesional, efesiensi dan efektif, 

terbuka serta bertanggung jawab. 

f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna 

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. 

g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna 

mewujudkan masyarakat desa yang memelihara Desa yang mampu 

meelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. 
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h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi 

kesenjangan pembangunan nasional; dan  

i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. 

 

2.3  Pembangunan Desa  

 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamatkan pemerintah untuk 

menerapkan otonomi daerah dengan menganut desentralisasi. Otonomi yang 

memberikn kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan 

pemerintahan yang mandiri dan kreatif yang meningkatkan kesejahteraan 

masyarkat di daearah. Era otonomi telah bnayak mendukung daerah untuk lebih 

memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakatnya serta menciptakan kemandirian daerah gina meningkatkan 

pendapatan asli desa dan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang 

ekonomi ,sosial maupun politik. Hal tersebut masuk kedalam cakupan 

pembangunan ekonomi daerah yaitu di mana pemerintah daerah dan masyarakat 

mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk 

menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi ( 

pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Lincolin Arsyad( 2015: 374). 

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek 

pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan kemajuan Desa. Sasaran 

pembagunan Desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat 

Desa, pengerahan partisifasi masyarakat dalam pembangunan Desa serta 

pertumbuhan kemampuan untuk berkembang serta mandiri yang mengandung 

makna kemampuan masyarakat (empowerment) untuk dapat mengidentifikasi 
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berbagai kebutuhan dan permasalahan yang di hadapi serta dapat menyusun 

perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga 

dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien. 

Makna pembangunan Desa adalah partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat. Partisipasi itu diartikan saja sebagai keikutsertaan dalam 

pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar Desa (outsider 

stakeholder) atau keterlibatan dalam upaya menyuseskan program pembangunan 

yang amsuk kedesanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu . dalam partisipasi yang 

terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan 

prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaaksanaannya dapat 

menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki. 

Sejaalan dengan itu, segala potensi lokal tidak dapat di abaikan, karena ia akan 

menjadi sumber dari sebuah pembangunan. (Rahardjo Adisasmita,2013: 17).  

Secara umum, pembangunan Desa meliputi dua aspek utama yaitu : 

a. Pembangunan Desa dalam aspek fisik 

  Yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik ( 

sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan Desa, bangunan 

rumah, pemukiman jembatan, bendungan, irigasi sarana ibadah 

pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini 

selanjutnya disebut pembangunan Desa. 

b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan 

 Yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan 

peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di 
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daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, 

pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, pritual dan sebagainya. 

Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani ini selanjutnya disebut 

sebagai pemberdayaan masyarakat Desa. 

 

2.4 Pengelolaan  

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "management" yang 

kemudian diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen. Manajemen 

berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui 

proses dan diatur berdasarkan urutan fungsi-fungsi manajemen. 

James Stoner dan Charles Wankel memberikan batasan pengelolaan 

(manajemen) merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan 

dan pengendalian upayah anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber 

daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi (Siswanto:2013:2).  

Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard juga memberikan batasan pengelolaan 

(manajemen) yaitu sebagai sutau usaha yang dilakukan dengan dan bersama 

individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.  

Mamajemen sebagai seni  dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang 

lain (Mary Parker Pollet). Dari beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa 

manajemen merupakan alat atau cara untuk mencapai tujuan, dimana tujuan 

merupakan hal yang ingin direalisasikan, memiliki cakupan tertentu dan dilakukan 

dengan pengarahan. Manejemen mempunyai tujuan tertentu dan tidak dapat 

diraba. Ia berusaha untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang biasanya 
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diungkapkan istilah “objectives” atau hal-hai yang nyata. Usaha-usaha kelompok 

itu memberikan sumbangannya kepada pencapaian-pencapaian tujuan.  

Manajemen merupakan proses  dimana aktivitas dalam proses ini telah 

langsung menjalankan fungsi manajemen yaitu planing (perencanaan), organizing 

(pengoranisasian), actuating (pelaksanaan) dan controlling (penyuluhan dan 

pengendalian). Dampak proses manajemen ini dapat mempengeruhi badan usaha 

dalam input kuantitas dan kualitas, pengetahuan melalui pengalaman dan 

kewenangan dan power para manajer, peningkatan pengembangan dan faktor-

faktor lingkungan, seperti peraturan peraturan pemerintah, kondisi ekonomi, 

aktivitas para pesaing dan keinginan para konsumen dimana para manajer akan 

lebih peka dan tajam.  

Aspek manajemen dalam membangun usaha hendaklah didasarkan pada 

pendekatan fungsi manajemen, meliputi: perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengendalian. Menurut Hastowiyono dan Suharyanto (2014: 55-

61 dalam Kamaroesid: 2016: 35-37) dalam menajemen perlu memperhatikan 

aspek manajemen perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Perencanaan adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen. 

Perencanaan ditujukan kepada masa depan yang penuh dengan 

ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil dari 

perencanaan baru akan diketahui pada masa depan, agar resiko yang 

ditanggung itu relatif kecil, hendaklah semua kegiatan, tindakan dan 

kebijakan direncakan terlebih dahulu.  
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Perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan 

organisasi, penentuan strategis, kebijaksanaan proyek, program, prosedur, 

sistem, metode, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan (Wijayanti:2008:9). Menunurt George R. Terry perencanaan 

merupakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta 

menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan 

menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan (Syafiie:2006:75).  Sedangkan menurut 

F.X. Soedjadi, MPA, perencanaan merupakan proses kegiatan pemikiran, 

dugaan, dan penentuan prioritas yang harus dilakukan secara rasional 

sebelum melaksanakan tindakan dan sebenarnya dalam rangka mencapai 

tujuan yang sudah ditetapkan.   

Suatu perencanaan diperlukan mencapai tujuan secara menyeluruh 

beserta kebijakan yang  diperlukan. Untuk perlu disusun suatu program 

kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menyusun 

kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Perencanaan dalam anggaran unit 

BUMDesa juga harus dilaksanakan sebaik mungkin, misalnya membuat 

anggaran pembelian, anggaran produksi, anggaran penjualan dan anggaran 

lainnya disesuaikan dengan keperluan usaha yang akan dijalankan.  

Perencanaan dalam pengadaan karyawan disesuaikan dengan 

rencana proses produksi, kegiatan yang akan dilakukan, persyaratan yang 

diperlukan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan.  
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b. Pengorganisasian 

Organizing  berasal dari kata organize yang berarti menciptakan 

struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasikan sedemikian rupa, 

sehingga hubungannya satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap 

keseluruhannya (Hasibuan:2014:118). 

Pengorganisasian adalah fungsi-fungsi manajemen dan merupakan 

suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi adalah alat atau wadah 

yang statis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-

pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan 

membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan 

departemen-departemen (subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan 

(Hasibuan:2014:119). 

Menurut Melayu S.P Hasibuan pengorganiasian merupakan 

penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada 

setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan 

wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang 

akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. 

Goorge R. Terry mendifinisakan pengeorganisasian merupakan 

tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara 

orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisisen dan 

dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan 
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tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guana mencapai 

tujuan atau sasaran tertentu.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau 

Penyempurnaan Kelembagaan di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, 

Perwakilan RI di luar negeri dan Pemerintah di Daerah, disebutkan 

prinsip-prinsip pengorganisasian sebagai berikut: 

Pertama, pembagian habis tugas. Maksudnya, tugas pokok dan 

fungsi pemerintah terbagi habis dalam departemen-departemen dan 

lembaga-lembaga bukan departemen, sehingga bagaimanapun cara yang 

dipergunakan untuk menyusun organisasi aparatur pemerintah secara 

fungsional, ada yang mengurus dan bertanggung jawab atas setiap fungsi. 

Kedua, perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas. Ketiga, 

pengorganisasian dapat membentuk fungsionalisasi. Maksudnya, ada 

organisasi yang secara khusus bertanggung jawab atas sesuatu di bidang 

atau tugas, atau ada batas-batas kewenangan masing-masing sehingga 

kerjasama antara satu instansi dengan instansi bisa berlangsung secara baik 

dan saling melengkapi. Keempat, pengorganisasian juga menetapkan 

sistem koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Kelima, organisasi 

pemerintah memiliki prinsip kontinuitas. Maksudnya, bila satu tujuan 

belum tercapai pasa satu tertentu maka ada upayah mengejarnya secara 

terus-menerus, tidak berhenti pada satu titik. Keenam, prinsip ini dan staf. 

Pemerintah RI mengadopsi prinsip lini dan staf karena dipandang cocok 
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untuk digunakan di Indonesia terutama karena dapat di delinisasi tugas dan 

fungsi antara unit-unit organisasi yang bertanggung jawab sebagai 

pelaksana kegiatan penunjang lainnya. ketujuh, prinsip kesederhanaan. 

Kedelapan, prinsip fleksibilitas. Kesembilan, pendegelasian tugas dan 

wewenang dengan jelas. Kesepuluh, prinsip pengelompokan yang 

homogen. Karena demikian luasnya tugas-tugas yang  harus dikerjakan, 

maka pengelompokan tugas-tugas yang diusahakan sehomogen mungkin. 

Kesebelas, prinsip rentang atau jenjang pengendalian. Keduabelas, prinsip 

akordian, yaitu pada saat tertentu dengan melihat situasi san kondisi 

kegiatan pemerintah baik berupa tugas umum pemerintahan maupun 

pembangunan dapat diperluas atau di persempit.  

Menilai kelayakan usaha, BUMDes dapat mengkaji beberapa hal seperti: 

a) Bagaimana langkah-langkah dalam melakukan proses 

pengorganisasian meliputi: 

1. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai 

tujuan dari unit-unit usaha yang akan dijalankan. 

2. Membagi beban kerja secara jelas dan proporsional sehingga dapat 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. 

3. Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan 

anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis, memantau 

efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian 

untuk mempertahankan. 
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b) Bagaimana asas organisasi yang hendaknya dipillih? 

Asas organisasi merupakan pedoman yang perlu dilaksanakan 

agar diperoleh suatu struktur organisasi yang baik dan aktivitas 

organisasi dapat berjalan dengan lancar. Asas organisasi terdiri dari: 

peumusan tujuan organisasi, penyusunan bagian-bagian organisasi 

yang diperlukan, pembagian kerja yang jelas, koordinasi pelimpahan 

wewenang, rentang kendali, jenjang organisasi, kesatuan perintah dan 

asas keluwesan. Apabila asas organisasi tersebut dapat diterapakn 

dengan baik, maka akan sangat mendukung kelancaran kegiatan usaha 

BUMDes. 

c) Bagaimana struktur organisasi yang dirancang? 

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara 

bagian-bagian dan posisi dalam organisasi. Struktur organisasi 

menjelaskan pembagian kerja serta memperhatikan hubungan fungsi 

dan aktivitas tersebut. BUMDes juga harus dapat menggambarkan 

tugas pokok dan fungsi setiap bagian organisasi, hubungan ketugasan 

antara bagian-bagian harus jelas dan susunan organisasi disesuaikan 

dengan keperluan.  

c.  Pelaksanaan 

Terry berpendapat bahwa: 

“actuating setting all members of the want to achive and to strike to 

achive the objective willingly and keeping with the managerial planning 

and organizing efforts”. 
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Maksudnya pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan 

agar semua anggota kelompok berkenan berusaha untuk mencapai sasaran 

agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi 

(Syafii:2006: 81).  

Suatu kegiatan usaha dapat dilaksanakan, sangat dipengaruhi oleh 

kualitas perencanaan, pengorganisasian dan kualitas sumber daya manusia. 

Oleh karena itu seluruh kegiatan harus direncanakan dengan matang dan 

rinci, serta sistem pengorganisasian  harus baik. Selain itu, diperlukan 

sumber daya manusia yang cukup jumlahnya, terampil dan menguasai 

bidang tugasnya. Ini semua dimakud agar aktifitas-aktifitas untuk 

menjalankan unit usaha BUMDesa dapat dilaksanakan dengan baik.  

d.  Pengendalian 

Fungsi pengendalian merupakan fungsi terakhir dari proses 

manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan 

proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan den kedua 

fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena: 

1. Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan 

2. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana. 

3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan 

baik.  

4. Tujuan baru akan dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak 

setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.  
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Erarl P. Strong mendefinisikan pengendalian merupakan proses 

pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan 

sesuai dengan ketetepan-ketetapan dalam rencana. Sedangkan menurut  

G.R Terry pengedalian adalah proses penentuan, apa yang harus dicapai 

yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai 

pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga 

pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.  

Pengendalian bukan hanya mencari kesalahan-kesalahan, tetapi 

berusaha untuk menghidari terjadinya kesalahan-kesalahan serta 

memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi pengendalian 

dilakukan sebelum proseos, saat proses dan setelah proses yakni hingga 

akhir diketahui. Dengan pengendalian diharapkan juga pemanfaatan semua 

unusr manajemen efektif dan efesien. 

Menurut Emerson (Hasibuan: 2009: 242) efektif adalah pengukuran 

dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Sedangkan efisien adalah perbandingan yang terbesar antara 

masukan dengan hasil, antara produksi dengan biaya (antara hasil dengan 

sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal 

yang dicapai dengan penggunaan sumber-sumber daya tertentu . dengan 

kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang 

harus diselesaikan. Pengendalian merupakan mengecek hasil kinerja 

dengan standar yang ditentukan dan disepakati sebelumnya. Pengendalian 
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atau pengawasan didalam manajemen memiliki berbagai fungsi pokok, 

diantaranya: 

1. Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan. Ini 

dapat dilakukan dengan pengawasan secara rutin disertai dengan 

adanya ketegasan-ketegasan dalam pemberian sangsi terhadap 

penyimpangan yang terjadi. 

2. Memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. Jika penyimpangan 

telah terjadi, hendaknya pengawasan/pengendalian dapat menghasilkan 

perbaikan. 

3. Mendinamisasikan organisasi. Dengan adanya pengawasan diharapkan 

sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan-

penyimpangan, sehingga setiap organisasi selalu dalam keadaaan 

bekerja secara efektif dan efisien. 

4. Mempertebal rasa tanggung jawab. Dengan adanya 

pengendalian/pengawasan yang rutin, setiap unti organisasi berikut 

karyawan dapat selalu mengerjakan semua tugas yang diberikan 

dengan benar. 

 

2.5 Otonomi Daerah  

Otonomi daerah yang di laksanakan dalam negara republik indonesia telah 

di atur kerangka landasannya dalam UUD 1945, yaitu : 

a. Pasal  1 Ayat 1 yang berbunyi : 

“Negara Indonesia Ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.’’ 
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b. Pasal 18 yang berbunyi : 

“pembnagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan 

bentuk susunan pemerintahannya di tetapkan dengan Udang-Undang 

dengan memandang dan mengingati dasar permusyaawaratan dalam 

sistem pemerintah negara dan hak-hak asal-ususl dalam daerah-daerah 

yang bersifat istimewa. 

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 18 dinyatakan bahwa “Daerah 

indonesia akan di bagai dalam daerah yang lebih kecil. Di Derah-daerah yang 

bersifat otonom akan di adakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun 

pemerintah akan bersebdi atas dasar permusyawaratan(Widjaja:1998:23). 

Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang di maksud dengan 

daerah otonomi ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatu an Republik Indonesia. 

Selanjutnya dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 1 angka 6 

mendefenisikan bahwa otonomi daerah adalah hal, wewenang dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Soepomo mengatakan bahwa otonomi daerah sebagai suatu prinsip berarti 

menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-

sendiri, dalam kadar negara kesatuan (Abdullah: 2003:11). Tiap daerah 

mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah 

lain. Kareana itu, pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud 
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akan menguniformisir seluruh daerah menururt satu model ( The Liang Gie: 1977 

dalam Abdullah:2003:11). 

Kaho (2010: 66) mengemukakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

Otonomi Daerah: 

a. Manusia pelaksanaannya harus baik; 

b. Keuangan harus cukup dan baik; 

c. Peralatannya harus cukup dan baik; 

d. Organisasi dan manajemennya harus baik. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ( dalam Skripsi 

Keberadaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam 

Meningkatkan Kelembagaan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir) disebutkan 

bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk 

kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: 

a. Perencanan dan pengendalian pembangunan. 

b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. 

c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. 

d. Penyediaan sara dan prasarana umum. 

e. Penanganan bidang kesehatan. 

f. Penyelenggaraan pendidikan. 

g. Penanggulangan masalah sosial. 

h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. 

i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah 

j. Pengendalaian lingkungan hidup. 
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k. Pelayanan pertanahan. 

l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil. 

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. 

n. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan. 

Dari kewenangan yang di limpahkan oleh pemerintah kepada pemerintah 

daerah tersebut tentunya harus sudah sampai kepada pemerintah Desa karna Desa  

merupakan ujung tombak pembnagunan sehingga pembangunan hatus dimulai 

dari Desa agar di rasakan semua pihak. 

 

2.6   Potensi Desa  

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) potensi adalah 

kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi 

merupakan adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang 

mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi Potensi desa adalah 

daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang 

mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Potensi Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang  mempunya 

kemungkinan untuk dapat dikembangkan (Depdikbud. 1989. Kamus  Besar  

Bahasa  Indonesia. Jakarta:  Depdikbud). Jadi  Potensi  desa adalah  daya,  

kekuatan,  kesanggupan  dan  kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang 

mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar potensi desa dapat  dibedakan  
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menjadi  dua, yaitu potensi Fisik dan potensi non-fisik. Dalam (penelitian 

Abdurokhman) Secara rinci dijelaskan sebagai berikut: 

1. Potensi Fisik 

a. Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat 

di dalamnya. Misalnya kesuburan tanah, bahan tambang dan mineral.  

b. Air meliputi sumber air dan fungsinya sebagai pendukung kehidupan 

manusia.  

c. Iklim sangat erat keitannya dengan temperatur dan curah hujan yang 

sangat mempengaruhi setiap daerah, sehingga corak iklim sangat 

mempengaruhi kehidupan masyarakat desa agraris. 

d. Lingkungan geografis, seperti letak desa secara geografis, luas 

wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan 

penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa. 

e. Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi 

masyarakat pedesaan. Pada desa agraris ternak juga dapat menjadi 

investasi dan sumber pupuk. 

f. Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan 

pertanian, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga 

bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada. 

Tingkat pendidikan, keterampilan dan semangat hidup masyarakat 

menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa. 
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2. Potensi Nonfisik 

a. Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotongroyongan yang 

tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (gemeninschaft) 

merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program 

pembangunan. 

b. Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK, 

Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna dan lain-

lain. 

c. Lembaga pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan desa, penyuluhan, 

simulasi, dan lain-lain. 

d. Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas dan posyandu. 

e. Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan Lumbung Desa. 

Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan 

ketertiban pemerintah desa. peranannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat 

perkembangan desa. 

 

2.7 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 

1. Pengertian BUMDesa 

Bumdesa lahir dari kebijakan disatu sisi dan gerakan lokal disisi lain. 

Dimulai dari lahirnya UU Nomor 32 2004 beserta PP Nomor 72 Tahun 

2005 dan permendagri Nomor 39 Tahun 2010 merupakan kebijakan yang 

telah memberikan kesempatan/ruang (enabling), petunjuk hukum maupun 
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“payung hukum” terhadap kehadiran BUMDesa. Selanjutnya Undamg-

undang Nomor 6 Tahun 2014 juga melambangkan dan memperkuat 

BUMDesa, dimana dijelaskan bahwa BUMDesa merupakan badan usaha 

yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna 

mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat. 

BUMDesa secara rinci juga dijlaskan dalam peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 

Pembubaran  Badan Usaha Milik Desa. Permendagri juga mengandung 

substansi yang inovatif.  

Pertama, pembentukan BUMDesa bersifat kondisional, yakni 

membutuhkan sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar dalam pembentukan 

BUMDesa. Dalam pasal 5 di tegaskan tentang  syarat-syarat pembentukan 

BUMDesa sebagai berikut:  

a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat desa berdasarkan 

musyawarah warga desa 

b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat 

c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan 

kebutuhan pokok 

d. Tersedianya sumber daya desa yang belum di manfaatkan secara 

optimal, terutama kekayaan desa  
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e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan 

Usaha Milik Desa sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat 

desa 

f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi 

warga masyarakat yang dikelola secara persial dan kurang 

terakomodasi; dan 

g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapata asli desa. 

Kedua, BUMDesa merupakan usaha desa yang bercirikan 

kepemilikan kolektif, yang dimiliki dan di manfaatkan oleh pemerinth desa 

dan masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, mekanisme pembentukan 

BUMDesa bersifat inklusif, deliberatif dan partisifatif.  

Artinya BUMDesa tidak hanya di bentuk melalui musyawarah desa 

melibatkan berbagai komponen masyarakat. Keempat, pengelolaan 

BUMDesa bersifat demokratis dan ternokratis terlihat dalam bentuk 

pembagian kerja yang jelas, dimensi demokratis di tunjukkan dengan 

musyarah desa dan bentuk akuntabilitas. BUMDesa merupakan suatu 

badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di 

samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintah Desa, juga untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUMDesa juga dapat melakankan 

fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. 

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, antara lain melalui 

pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.  
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BUMDesa dalam kegiatan tidak hanya berorientasi pada keuntungan 

keuangan, tetapi juga berrientasi untuk mendukung peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa di harapakan dapat 

mengembangkan unit usaha dalam mendayagunkan potensi ekonomi. 

Dalam hal kegiaan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, 

sangat di mungkinkan pada saatnya BUMDesa mengikuti badan hukum 

yang telah di tetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Landasan Hukum  

Dasar pembentukan BUMDesa adalah UU No. 32 Tahun 2004 pasal 

213 yang berbunyi :  

a. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi desa. 

b. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

c. Badan Usaha Milik Desa sebagaiman di maksud pada ayat (1) dapat 

melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa pemerintah bahkan membuat satu bab khusus mengenai BUMDesa 

yaitu pada BAB X BADAN USAHA MILIK DESA dalam pasal 87 yang 

berbunyi :  

a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut 

BUMDesa. 
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b. BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong 

royongan. 

c. BUMDesa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi/atau pelayanan 

umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peraturan 

pemerintah No. 72 Tahun 2005, da lebih rinci melalui Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDesa 

3.  Tujuan BUMDesa 

Tujuan utama dari pendirian BUMDesa yaitu : 

a. Mendorong perkembangan perekonomian desa 

b. Meningkatkan pendapatan asli desa 

c. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif 

masyarakat desa yang berpenghasilan rendah. 

d. Mendorong perkembangan usaha mikro sektor informal  

Didalam pasal 3 PermenDesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 

BUMDesa didirikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan Desa, 

meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan potensi Desa serta 

dapat mensejahterkan masyarakat. 

4. Pendirian BUMDesa  

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 

adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa 

yang di lakukan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. 

BUMDesa didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa yang 

merupakan prakarsa masyarakat Desa. Artinya usaha yang kelak akan di 
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wujudkan adalah di gali daari keinginan dan ahasrat untuk menciptakan 

sebuah kemajuan di dalam masyarakat Desa. Berkaitan denan alasan ini 

maka seharusnya BUMDesa mampu untuk memberikan kontribusi secara 

signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

5. Pengurusan dan Pengelolaan BUMDesa 

Organisasi pengelolaan BUMDesa hendaklah di lakukan secara 

terpisah dari organisasi pemerintaha desa. Susunan kepengurusan 

organisasi pengelolaan BUMDesa terdiri dari : 

a. Penasihat; 

b. Pelaksana Operasional;dan 

c. Pengawas  

Susunan kepengurusan BUMDesa dipilih oleh masyarakat Desa 

melalui musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan 

menteri tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan 

keputusan musyawarah Desa.  

Prinsip-prisip pengelolaan BUMDesa penting untuk di uraikan agar 

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

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

panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat 6 

(enam)  prinsip dalam mengola BUMDesa yaitu : 
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a. Kooperatif  

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDesa harus mampu 

melakukan kerjasama yang baik demi pengembangam dan kelangsungan 

hidup usahanya  

b. Partisipatif 

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDesa harus bersedia secara 

suka rela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yag dapat 

mendorong kemajuan usaha BUMDesa. 

c. Transparan  

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum 

harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah 

dan terbuka. 

d. Kesetaraan (emansipasi) 

Semua pihak yang terlibat dalam BUMDesa harus sama tanpa 

memandang golongan, suku, dan agama mempunyai hak dan kedudukan 

yang sama. 

e. Akuntabel  

Seluruh kegitan usaha harus dapat di pertanggung jawabkan secara 

teknis maupun administratif. 

f. Berkelanjutan (sutainabel) 

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh 

masyarakat dalam wadah BUMDesa. 
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6. Langka pelembagaan BUMDesa  

Aras prosedur dan teknokratik pendirian BUMDesa memerlukan 

langkah-langkah pelembagaan BUMDesa secara partisifatif. Tujuannya, 

agenda pendirian BUMDesa benar-benar dengan denyut nadu usaha 

ekonomi Desa dan demokratisasi Desa.  

Pertama , sosialisasi tentang  BUMDesa. Iniinisiatif sosailisasi 

kepada masyarakat desa dapat di lakukan oleh pemerintah Desa, BPD, 

KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) baik secara langsung 

maupun bekerja sama dengan pendamping desa yang berkududkan di 

kecamatan, pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten dan 

pendamping pihak ketiga (LSM,perguruan tinggi, organisasi 

kemasyarakatan atau perusahaan). 

Langkah sosialisassi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan 

kelembagaan desa memahami tentang apa itu BUMDesa, tujuan pendirian 

BUMDesa, manfaat pendirian BUMDesa dan lain sebagainya.  

Kedua, Pelaksanaan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau 

yang disebut dengan nama lain antara BPD, Pemerintah Desa  dan unsur 

masyarakatyang di selenggarakan oleh BPD untuk menyepakatihal bersifat 

strtegis. Secara praktikal, musyawarah Desa di selenggarkan oleh BPD 

yang di fasilitasi oleh pemerintah Desa. 

Jenis usaha yang seharusnya di kelola BUMDesa yaitu :  

a. Serving: BUMDesa menjalankan ”bisnis sosial” yang melayani warga, 

yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan 
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kalimat lain, BUMDesa ini memberikan social benefits kepada warga, 

meskipun tidak memperoleh economic profit yang besar. Contoh jenis 

usaha Serving yaitu Usaha air minum desa baik pengelolaan air bersih 

maupun pengelolaan air minum (suling), usaha listrik desa, lumbung 

pangan, dll. 

b. Banking: BUMDesa menjalankan ”bisnis uang”, yang memenuhi 

kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah 

daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para 

rentenir desa atau bank-nk konvensional. Contoh jenis 

usaha Banking yaitu : Bank desa atau lembaga perkreditan desa atau 

lembaga keuangan mikro desa, unit usaha dana bergulir dsb. 

c. Renting: BUMDesa menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani 

kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh 

pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak di desa. Contoh 

jenis usaha Renting yaitu: Penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung 

pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya. 

d. Brokering:BUMDesa menjadi “lembaga perantara” yang 

menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para 

petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDesa 

menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. 

Contoh jenis usaha Brokering yaitu: Jasa pembayaran listrik, PAM, 

Telp, Jasa Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor dll. Desa juga 
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dapat mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang 

dihasilkan masyarakat. 

e. Trading: BUMDesa menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau 

berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat maupun dipasarkan pada sekala pasar yang lebih luas. 

Contoh jenis usaha Trading antara lain: Pabrik es, pabrik asap cair, 

hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dll. 

f. Holding: BUMDesa sebagai ”usaha bersama”, atau sebagai induk dari 

unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang 

berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUM Desa 

agar tumbuh usaha bersama. Contoh jenis usaha Holding yaitu: 1) 

Kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan mewadahi 

nelayan-nelayan kecil; 2) ”Desa wisata” yang mengorganisir berbagai 

jenis usaha dari kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian 

wisata, kesenian, penginapan, dll. Sumber : Sutoro Eko (2013) 

 

2.8   Pandangan Islam  

Alquran merupakan kitab suci umat islam yang menjadi pedoman untuk 

mengatur kehidupan umat muslim sehari-hari. Alquran menjelaskan bahwa Allah 

menciptakan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini yang akan 

memanfaatkan segala potensi dengan baik tanpa membuat kerusakan. Hal itu 

tertuang dalam surat. 

Kepala Desa adalah seseorang yang memimipin dan mengurus rumah 

tangga desa yang di pimpinnya. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan 
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persoalan keseharian dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berusaha, 

berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu sejumlah teori tentang pemimpun dan 

kepemimpinan bermuncculan dan kian berkembang. 

                           

                        

     

Artinya:  Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

“Sesungguhnya aku henndak menjadikan seorang khalifah dimuka 

bumi.” Mereka berkata”mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) 

di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 

menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 

memuji engkau dan mensucikan engkau?”Tuhan Berfirman : 

“Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.(Q.S 

Al-Baqarah : 30). 

 

Ayat ini mengisyaratkan bahwa khalifah (pemimpin) adalah pemegang 

mandate Allah SWT untuk mengemban amanah dan kepemimpinan langit di 

muka bumi. Ingat  komunitas malaikat pernah memprotes terhadap kekhalifahan 

manusia di muka bumi. 

                         

                         

        

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasul(nya) 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan 
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Rasul(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

ahri kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya”.(Q.S An-nisa’ 59) 

 

Ketika suatu masyarakat membutuhkan seorang pemimpin, maka seorang 

yang paham akan realitas masyarakatnya yang pantas mengemban amanah 

kepemimpinan tersebut. Pemimpin tersebut harus mampu membawa masyarakat 

menuju kesempurnaan yang sesungguhnya. Watak manusia yang bermasyarakat 

ini meupakan kelanjutan dari karakter individu yang menginginkan perkembangan 

dirinya menuju pada kesempurnaan yang lebih baik. 

 Terkecukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang di 

sebut mashlahah, mashlahah adalah bentuk keadaan, baik material maupun non 

material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusiaa sebagai makhluk yang 

paling mulia. 

                             

        

Artinya : Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. 

Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-

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

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

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa Allah telah menciptakan segala 

sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan yang di perlukan 

.  
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2.9 Penelitian Terdahulu  

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu berfungsi memberikan landasan 

serta acuan kerangka berpikir untuk mengkaji masalah yang menjadi saran sebuah 

penelitian untuk mendapatkan informasi pendukung sebuah penelitian, maka perlu 

di lakukan penelaaha kepustakaan yang termasuk di dalamnya adalah tinjauan 

yang terdahulu. Oleh karena itu, adanya tinjauan penelitian terdahulu di perlukan. 

1. Yuli Widyastuti “ Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tehadap 

kesejahteraan Masyarakat” (Studi di Desa pujokerto Kecamatan 

Trumurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam). 

Hasil penelitian adalah Peran BUMDesa sejahtera di Desa pujekerto yang 

sudah berdiri sejak 2013 belum dapat memaksimalkan perannya dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti kesejahteraan yang belum 

merata bagi sebagian masyarakat masih adanya ketimpangan kesejahteraan 

antar masyarakat di Desa pujekerto, hal ini dikarenakan masih banyaknya 

kendala dan kurang maksimalnya kinerja seta manajemen BUMDesa 

sejahtera itu sendiri. 

2. Muhammad Arifin “ Peran Badan Usaha Miikik Desa Dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (studi kasus dua BUMDesa di 

Kabupaten Rokan Hulu). 

Hasil penelitian ini bahwa di dua BUMDesa tersebut harus meningkatkan 

pengelolaan bumdes untuk meningkatkan perekonomian desa. 
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3. Dwi Titiawati “Analisis Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam 

Meningkatkan Pembangunan (studi kasus di Desa Hanura Kecamatan 

Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Hanura memiliki 

Sembilan strategi yang menjadi tonggak keberhasilan dalam meningkatkan 

pembangunan fisik maupun non fisik didesa. Sehingga menghasilkan Desa 

Hanura sebagai desa contoh bagi desa-desa yang ada di Pesawaran 

tersebut. 

 

2.10 Defenisi Konsep  

Defenisi konsep merupakan petunjuk bagaiman suatu variabel di ukur dan 

juga berfungsi untuk menciptakan suatu bahasa, makna serta persepsi dan 

pengertian dalam mengelola dan menganalisa data adalah sebagai berikut : 

1. Kelembagaan 

Menurut Veblen, kelembagaan adalah sekumpulan norma dan 

kondisi-kondisi ideal ( sebagai subyek dari perubahan dramatis ) yang 

direproduksi scara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-

masing generasi individu berikutnya (Yuriska: 2013. 43) 

2. Otonomi Desa  

Otonomi Desa merupakan hak, kewenangan dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang 

ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang  mengikuti 

perkembangan Desa tersebut 
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3.  Pembangunan Desa 

Makna pembangunan Desa adalah partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat. Partisipasi itu diartikan saja sebagai keikutsertaan dalam 

pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar Desa 

(outsider stakeholder) atau keterlibatan dalam upaya menyuseskan 

program pembangunan yang amsuk kedesanya, akan tetapi lebih dari 

sekedar itu . 

4. Pengelolaan  

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management” yang 

kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi mnajemen. 

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pegaturan 

melalui proses dan di atur melalui berdasarkan urutan fungsi-fungsi 

manajemen. 

5. Otonomi Daerah  

Otonomi daerah dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 adalah 

otonomi luas yaitu adanya kewenangan daerah untuk menyelenggarakan 

pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali 

kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, 

moneter dan fiskal, agama serta kewenangan-kewenangan bidang lainnya 

yang di tetapkan dengan peraturan pemerintah. 

6.  Pemberdayaan Masyarakat  

pemberdayaan masyarkat adalah upaya dan proses yang di lakukan 

supaya masyarakat memiliki keleluasaan dalam menentukan pilihan-
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pilihan dalam hidupnya yang lebih khas dan lokal itu. Masyarakat dapat 

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan Desa. 

7.  Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan badan usaha yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 

dipisahkan guna mengolah aset, jasa pelayanan, usaha lainnya untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

 

2.11 Indikator/Konsep Operasional  

Untuk melihat gambaran yang jelas tentang variabel, indikator, dan sub 

indikator dari konsep operasioanl dalam penelitian ini adalah 

Tabel 2.1 Operasional Variabel Penelitian  

KONSEP INDIKATOR SUB INDIKATOR 

Peran Kepala 

Desa Pada 

Pengelolaan 

Badan Usaha 

Milik Desa 

Pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa 

(kamaroesoid 2016) 

Perencanaan  

1. Pelaksanaan Musyawarah Desa 

2. BUMDes membuat perencanaan 

dalam pengelolaan potensi Desa 

Pengorganisasian  

1. BUMDes didirikan berdsarkan 

Peraturan Desa dan Keputusan 

Kepala Desa 

2. BUMDes menyusun struktur 

organisasi 

Pelaksanaan  

1. BUMDes  membuka unit usaha 

sesuai dengan potensi Desa 

2. BUMDes menjalankan usaha 

untuk melayani kebutuhan 

masyarakat 

Pengendalian  

1. Pengawasan oleh Pemerintah 

Desa 

2. Menyelenggarakan rapat umum 
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2.12 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan bagian dari penelitian yang 

menggambarkan alur penelitian dalam memberikan penjelasan kepada oarang 

lain. Untuk lebih jelasnya di sajikan dalam gambar ini 

    Gambar 2.2 

   Kerangka Berpikir 
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