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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Konsep Tugas Pokok dan Fungsi 

 Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus 

bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam 

suatu instansi secara rutin sesuai rutin dengan kemampuan yang dimilikinya untuk 

menyelesaikan program yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu 

organisasi. 

 Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yan lebih rinci yang 

dilakasanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas 

tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan 

kemampuan dan tuntutan masyarakat. 

 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) merupakan suatu kesatuan yang saling 

terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan 

pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi 

dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. 

2.1.1 Tugas Pokok   

 Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan 

sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang 

merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi 

mencapai suatu tujuan. 
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 Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam 

moekjiat(1998;9), “The Tern Task is Frequently uset to describe one portion or 

element in job”( Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu 

unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekjiat (1998;10), 

mengemukan bahsa “A task is a specific work activity carried out to achieve a 

specific purpose”( Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu ). 

 Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu 

kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary 

Miner dalam Moekjiat (1998;10), menyatakan bahwa “ Tugas adalah kegiatan 

pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan 

menurut Moekjiat (1998;11), “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu 

komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur(elemen) atau 

lebih sehinnga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”. 

 Berdasarkan definisi tugas diatas, dapat kita simpulkan bahwa 

tugas pokok adalah kesatuan pekeejaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin 

dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan 

gambaran tentan ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi 

mencapai tujuan tertentu. 

2.1.2 Fungsi 

 Pengertian fungsi menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia merupakan 

kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut 
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para ahli, defenisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Haslinda Zainal 

(skripsi: ”Analisis Tugas Pokok Dan Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota 

Makassar”,2008), fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada 

jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. 

 Defenisi tersebut memiliki presepsi yang sama dengan defenisi fungsi 

menurut Sutarto dalam buku Zainal (2008:22),yaitu fungsi adalah rincian tugas 

yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang 

pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis 

menurut sifat atau pelaksanaannya. 

 Sedangkan pengertian singkat dari defenisi fungsi menurut moekijat dalam 

Haslinda (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu 

tugas tertentu. 

 Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa defenisi tugas pokok dan fungsi 

(TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan 

oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama 

lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan  tertentu dalam 

sebuah organisasi. 

 Menurut David F. Smith dalam Buku Gibson (1993:37), menjelaskan 

mengenai hubungan antara pekerjaan pegawai, yangdalam hal ini berupa tugas 

pokok dan fungsi dengan efektivitas pegawai, bahwa : “selain masalah praktis 

dalam hubungan dengan desain pekerjaan, yaitu berkaitan dengan keefektifan 
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dalam istilah ekonomi, politik, dan moneter, akan tetapi pengaruh yang terbesar 

berkaitan dengan keefektifan social dan psikologis pegawai. 

 Pekerjaan dapat menjadi sumber  tekanan psikologis dan bahkan gangguan 

mental dan fisik terhadap seseorang pegawai selain sisi positif dan dari pekerjaan 

yaitu dapat menghasilkan pendapatan, pengalaman hidupyang berarti, harga diri, 

penghargaan dari orang lain, hidup yang teratur dan hubugan dengan orang lain”. 

 Penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan ataupun 

TUPOKSI yang ditetapkan untuk suatu jabatan sangat berpengaruh secara 

langsung terhadap efektivitas pegawai. Efektivitas pegawai dapat dinilai melalui 

pelaksanaan tugas-tugasnya secara benar dan konsisten. Tugas pokok dan fungsi 

pegawai merupakan jabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi kedalam 

jabatan yang dianalisis. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan tugas pokok 

dan fungsi yang tepat dan jelas demi meningkatkan efektivitas pegawai dalam 

upaya pencapaian tujuan organisasi, upaya awal yang harus dilakukan yaitu 

melaksanakan proses analisis pekerjaan, yaitu proses pengumpulan data 

organisasi mengenai berhubungan dengan pekerjaan. 

2.2 Konsep Kebijakan Publik   

Pengertian kebijakan publik menurut Nugroho(2003:54) 

mendefinisikan kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah 

untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan 

atau dibiarkan. Kesimpulan dari ketiga teori diatas yaitu suatu tujuan yang 



20 
 

dilakukan atau tidak dilakukan di dalam lingkup aparatur pemerintah terhadap 

suatu kebijakan yang telah ditetapkan.. 

Sedangkan Friedrich dalam Wahab (2004 : 3), menyatakan bahwa 

kebijakan ialah sutau tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan 

dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang 

untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Pernyataan 

Friedrich ini sejalan dengan pernyataan Anderson dalam Agustino (2006 : 7) 

memberikan statement tentang kebijkan publik yaitu serangkaian kegiatan yang 

mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh 

seseorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu 

permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Dari pernyataan dari teori 

diatas bisa dilihat bahwa suatu kebijakan publik tidak luput dari peran seseorang 

atau sekelompok orang didalam pencapaian kebijakan publik. 

Sedangkan William N. Dunn (2003:22), mengatakan bahwa 

kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan 

yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang 

menyangkut tugas pemerintah seperti, pertanahan, keamanan, energi, kesehatan, 

pendidikan, kesejahteraan kemasyarakatan, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain., 

dan definisi kebijkan publik menurut Frederich dalam Soenarko (2000 : 42) 

adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-
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kesempatan yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi suatu cita-cita atas 

mewujudkan suatu kehendak serta tujuan tertentu. 

Atas  dasar  pengertian  diatas,  maka  dapat  dikemukakan  elemen 

yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana apa yang dikemukakan 

oleh Anderson dalam Islamy yang antara lain mencangkup : 

1.kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorentasi pada tujuan tertentu. 

2.kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. 

3.kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. 

4.kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan, pemerintah mencari 

masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk 

tidak melakukan sesuatu). 

5.kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang- 

undangan tertetu yang bersifat memaksa (otoritatif) 

Dari beberapa pengertian diatas dan mengikuti paham bahwa 

kebijakan publik itu harus mengabdi kepada masyarakat, maka dengan demikian 

dapat disimpulkan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan 

dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai 

tujuan atau berorentasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh 

masyarakat. 
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2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang 

dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 

BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan   Pendapatan   Asli  Desa   

(PADesa).   Berangkat   dari  cara pandang  ini,  jika  pendapatan asli  desa  

dapat  diperoleh dari  BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap 

Pemerintah Desa memberikan“goodwill”  dalam  merespon  pendirian  BUMDes.  

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes 

harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini 

dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. 

Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan 

yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. 

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan 

lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu: 

1.   Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama; 

2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat  

  (49%)melalui penyertaan modal (saham atau andil); 
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3. Operasionalisasinya  menggunakan falsafah bisnis yang  berakar dari     

budaya lokal (local wisdom); 

4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi      

pasar; 

5. Keuntungan   yang  diperoleh  ditujukan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  

anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village 

policy); 

6.   Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes; 

7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, 

anggota). 

2.3.1 Tujuan Pendirian BUMDes 

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah: 

1.   Meningkatkan perekonomian desa; 

2.   Meningkatkan pendapatan asli desa; 

3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 

4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. 

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang 

dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi,akuntabel, 
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dan sustainable..  Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan  

pengelolaan  badan  usaha  tersebut  dapat  berjalan  secara efektif, efisien, 

profesional dan mandiri. Untuk   mencapai   tujuan   BUMDes   dilakukan   

dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui 

pelayanan  distribusi  barang  dan  jasa  yang  dikelola  masyarakat  dan Pemdes. 

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, 

mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam 

menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan 

pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan 

pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme 

kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga  tidak  menimbulkan  

distorsi ekonomi  di pedesaan  disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. 

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat 

didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud 

dengan ”kebutuhan dan potensi desa” adalah: 

1.   Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; 

2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal    

terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar; 

3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha 

sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; 

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

masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; 
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BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa 

yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan 

ekonomi desa seperti antara lain: 

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha 

sejenis lainnya; 

 2.  Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa; 

3. Perdagangan hasil pertanian  meliputi tanaman  pangan,  perkebunan, 

peternakan, perikanan, dan agrobisnis; 

4.   Industri dan kerajinan rakyat. 

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes 

atau sebagai pendiri bersama  masyarakat  diharapkan  mampu memenuhi 

Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk 

perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik 

dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan 

dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hokum yang  berpijak pada tata 

aturan perundangan yang  berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang 

terbangun di masyarakat desa. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur 

melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. 

Melalui mekanisme “self help” dan “member-base”, maka BUMDes juga 

merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, 

sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok 

tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme 
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kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada 

adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (one for all). 

2.3.2 Landasan Hukum  BUMDesa Kampung Maredan 

Pendirian BUMDes dilandasi oleh : 

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  

2.  PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan  

3. Perda Siak tentang BUMdes No. 18 tahun 2007. 

4. Peraturan Kampung tentang BUMKampung No.05 Tahun 2015 

 Secara rinci tentang landasan hukum BUMDes adalah: 

1.   UU No. 32 tahun  2004 tentang  Pemerintahan Daerah; Pasal  213 ayat  

(1)  “Desa  dapat  mendirikan  badan  usaha  milik  desa  sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi desa” 

2.PP No. 72 Tahun  2005 tentang Desa: 

Pasal78 

1. Dalam meningkatkan  pendapatan  masyarakat  dan  Desa, Pemerintah Desa 

dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan 

potensi Desa. 

2. Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  sebagaimana  dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. 
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  3.Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

berbadan  hukum. 

Pasal 79 

1. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 

(1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. 

2.   Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari: 

a)  Pemerintah Desa; 

b)  Tabungan masyarakat; 

c)  Bantuan  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah     

Kabupaten/ Kota; 

d)  Pinjaman; dan/atau 

e)  Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas 

dasar saling menguntungkan. 

3.  Kepengurusan Badan Usaha Milik  Desa terdiri dari Pemerintah Desa 

dan masyarakat. 

Pasal 80 

1. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 

mendapat persetujuan BPD. 
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Pasal 81 

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan danPengelolaan 

Badan Usaha    Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

2.   Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) 

sekurang-kurangnya memuat: 

a.   Bentuk badan hukum; 

b.   Kepengurusan; 

c.   Hak dan kewajiban; 

d.   Permodalan; 

e.   Bagi hasil usaha atau keuntungan; 

f.   Kerjasama dengan pihak ketiga; 

g.   Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban 

 

2.3.3 Prinsip Pengelolaan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

BUMdes didirikan dan dikelola berdasarkan anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga(AD/ART),dalam Pasal 2 anggaran desa (AD) menyebutkan bahwa 

BUMdes tersebut, dikelola berdasarkan asas-asas yaitu sebagai berikut: 

1. Transparansi, pengelolaan kegiatan BUMdes harus terbuka 

sehingga dapat diketahui,ikut,dipantau,diawasi,dan di evaluasi 

oleh warga masyarakat desa secara luas 

2. Akuntabel,pengelolaan kegiatan BUMdes harus mengikuti kaidah 

dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung 

jawabkan kepada masyarakat desa 
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3. Partisipasi,masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat 

secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

dan pelestarian kegiatan. 

4. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan 

manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan 

5. Akseptabel ,keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan 

harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga 

masyarakat desa sehingga memperoleh masukan dari semua pihak 

6. Otonomi , pengelolaan BUMdes didasarkan pada perhitungan 

professional perusahaan yang tidak di pengaruhi kepentingan 

kekuasaan atau kepentingan lainnya 

7. Keterpaduan, pengelolaan BUMdes terpadu dengan kegiatan 

ekonomi desa lainnya 

8. Kewasdayaan, masyarakat berpastisipasi terutama dalam 

penyertaan modal. Terkait  dengan  implementasi  Alokasi Dana 

Desa  (ADD),  maka proses penguatan ekonomi desa melalui 

BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan 

adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. 

Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup 

untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan 

terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan 

untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting 

dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat 
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kerjasama (cooperatif), membangun kebersamaan/ menjalin 

kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu 

menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan 

kemiskinan, pengangguran, dan membuk akses pasar. 

2.4 Usaha Ekonomi Simpan Pinjam 

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di perlukan 

proses pemberdayaan. Program pemberdayaan desa melalui sector Usaha 

Ekonomi Simpan Pinjam merupakan salah satu bentuk program penanggulangan 

kemiskinan bertujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan melaui 

pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian dana Usaha Desa menuju 

kemandirian desa. Dana Usaha Desa adalah sejumlah dana yang ditempatkan pada 

rekening desa dan hanya di daptkan dan di manfaatkan oleh masyarakat secara 

kelompok atau perorangan melalui lembaga usaha ekonomi simpan pinjam, 

program pemberdayaan desa sector usaha ekonomi simpan pinjam merupakan 

lembaga pedesaan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha 

ekonomi simpan pinjam produktif di desa yang bersangkutan yang berfungsi 

sebagai lembaga menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit dan 

penarikan dana dari penyaliran kredit tersebut. ( PERGUB Riau No. 78 Tahun 

2009: Kebijakan Umum ). 

2.5 Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Edi Suharto (2009:58) pemberdayaan menunjuk pada 

kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka 
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memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan  dasarnya  

sehingga  mereka  memiliki  kebebasan  (freedom), dalam arti bukan saja bebas 

mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari   kelaparan,   bebas   dari   

kebodohan,   bebas   dari   kesakitan;   (b) menjangkau sumber-sumber produktif 

yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan 

memperoleh barang-barang dan jasa- jasa yang mereka perlukan; (c) 

berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang 

mempengaruhi mereka. 

Menurut Parsons dalam Edi Suharto (2009:58) pemberdayaan adalah  

sebuah  proses  dengan  mana  orang  menjadi  cukup  kuat  untuk berpartisipasi 

dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-

kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. 

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan,  

pengetahuan,  dan  kekuasaan  yang  cukup  untuk mempengaruhi kehidupannya 

dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. 

Menurut Rappaport dalam Edi Suharto (2009:59) pemberdayaan adalah  

suatu  cara  dengan   mana  rakyat,   organisasi,   dan  komunitas diarahkan 

agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah 

sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian 

kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam 

masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalahkeemiskinan. 
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Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang 

ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. 

Menurut Kartasasmita dalam Mashoed (2004 : 46) pemberdayaan 

masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat martabat lapisan 

masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari 

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan 

adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. 

Menurut Wrihatnolo (2007: 75) pemberdayaan masyarakat adalah unsur- 

unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (survive) dan dalam 

pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.  

Pemberdayaan  ini  menjadi  sumber  dari  apa  yang  dalam wawasan politik 

pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan 

masyarakat adalah suatu upaya meningkatkan kualitas, harkat, martabat, 

masyarakat melalui proses perencanaan, pendidikan dan penelitian  untuk  

memandirikan  serta  memampukan  masyarakat  untuk lepas dari kemiskinan. 

2.5.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Jamasy (2004:42) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat 

merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan. 

Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut : 
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1. Menekan   perasaan   ketidak   berdayaan   masyarakat   miskin   bila 

berhadapan dengan struktur social politik. Langkah konkritnya adalah 

meningkatkan kesadaran kritis pada posisinya. 

2. Memutuskan  hubungan   yang   bersifat   eksploitatif  lapisan  orang 

miskin  perlu  dilakukan  bila  terjadi  reformasi  social,  budaya  dan 

politik ( artinya biarkan kesadaran kritis masyarakat miskin muncul dan 

biarkan pula mereka melakukan reorganisasi dalam rangka meningkatkan 

produktivitas kerja dan kualitas hidupnya . 

3. Tertanam rasa persamaan ( egalitian ) dan berikan gambaran bahwa 

kemiskinan  bukan merupakan takdir, tetapi sebagai penjelmaan 

konstruksi social. 

4. Merealisasikan    perumusan    pembangunan    dengan    melibatkan 

masyarakat miskin secara penuh. 

5. Pembangunan social dan budaya bagi masyarakat miskin. 

6.  Distribusi Infrastruktur yang lebih merata. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa untuk memberdayakan 

masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan adalah menekan perasaan 

ketidakberdayaan, memutuskan hubungan yang bersifat ekploitatif terhadap 

lapisan orang  miskin,  menanamkan perasaan sama, melibatkan masyarakat 

secara penuh dalam merealisasikan perumusan pembangunan, membangun 

kondisi social dan budaya pada masyarakat miskin dan mendistribusikan 

insfrastruktur yang lebih merata. 
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2.6 Kesejahteran Masyarakat 

Kesejahteraan  (welfare)  Ialah  kata  benda  yang  dapat  diartikan nasib 

yang baik, kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Definisi Kesejahteraan 

dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat 

memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan,   pakaian,   

tempat   tinggal,   air   minum   yang   bersih   serta kesempatan untuk 

melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai  yang  dapat  

menunjang  kualitas  hidupnya  sehingga  memiliki status sosial yang 

mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. 

Menurut HAM, definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa 

setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk 

hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa 

sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM. Dalam istilah umum, 

sejahtera menunjuk pada keadaan yang baik, kondisi  masyarakat  di  mana  

orang-orangnya  dalam  keadaan  makmur, sehat, dan damai. 

2.7 Ayat Al-quran yang Berkaitan Dengan Pemberdayaan Masyrakat 

Pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari konteks kemiskinan sebagai 

objek dari pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar 

sebagai suatu cara mengubah masyarakat dari yang tidak mampu menjadi 

berbedaya,baik secara ekonomi,social,maupun budaya. 

Komitmen Al-quran juga menegakkan pemberdayaan sangat ekrplisit. Hal 

ini terlihat dari penyebutan kata keadilan/pemberdayaan didalam Al-quran lebih 
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dari seribu kali dalam urutan ketiga setelah kata Allah dan „ilm. Pemberdayaan 

masyarakat juga sesuai dengan firman Allah SWT sebagai mana tertuang dalam 

Al-quran Surah Al-imran ayat 110 yang berbunyi: 

اِس َتأُْمُروَن ِبٱْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن ٱْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبٱّللَِّ  ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّ  ُكنُتْم َخْيَر أُمَّ

ِسقُىنَ  ْنهُُم ٱْلُمْؤِمنُىَن َوأَْكثَُرهُُم ٱْلفََٰ ِب لََكاَن َخْيًرا لَّهُم مِّ  َولَْى َءاَمَه أَْهُل ٱْلِكتََٰ

Artinya : “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan 

beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi 

mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah 

orang-orang yang fasik”.( Ali Imran : 110 ). 

Kemisikinan dalam pandangan islam bukannlah sebagai azab maupun 

kutukan dari tuhan. Namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap 

rezeki yang Allah SWT berikan. Sebagaimana terdapat dalam surat zukhruf ayat 
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ْويَا َوَرفَْعىَا بَْعَضهُ  ِعيَشتَهُْم ِفى ٱْلَحيَٰىِة ٱلذُّ ْم فَْىَق أَهُْم يَْقِسُمىَن َرْحَمَت َربَِّك َوْحُه قََسْمىَا بَْيىَهُم مَّ

ٍت لِّيَتَِّخَذ   بَْعُضهُم بَْعًضا ُسْخِزيًّا َوَرْحَمتُ  ا َيْجَمعُىنَ  بَْعٍض َدَرَجٰ مَّ َربَِّك َخْيٌز مِّ  

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 

dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang 

lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan 

sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan. 
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2. 8  Penelitian Terdahulu 

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu berfungsi memberikan landasan 

serta acuan keranngka berfikir untuk mengkaji masalah yang menjadi saran 

sebuah penelitian.untuk mendapat informasi pendukung sebuah penelitian maka 

perlu dilakukan  penelaah  kepustakaan  yang  termasuk  didalamnya adalah 

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

diperlukan menjadi acuan penelitian yang akan dilakukan, sehingga diketahui 

perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sedang dilakukan : 

 

No. Nama Peneliti Judul 

Penelitian 

Indikator hasil 

1. Aditya kusuma 

wijaya(2006) 

Jurusan Ilmu 

Administrasi 

Negara, Fakultas 

Ilmu 

Administrasi  

Universitas  

Pembangunan  

Nasional  

“Veteran”  Jawa  

Timur 

“Peran  Badan 

Usaha Milik 

Desa dalam 

pemberdayaan 

ekonomi 

masyarakat  

(Studi 

Deskriptif 

Kualitatif pada 

BKM Sengon 

Sejahtera  Di 

Desa Sengon 

Kecamatan 

Jombang)”. 

Menggunakan 

indikator 

kesejahteraan  

hasil dari 

penelitian ini 

adalah 

pengawasan dalam 

pemanfaatan dana 

bantuan P2KP 

yang diberikan 

oleh BKM Sengon 

Sejahtera 

dilakukan secara 

berkala oleh KSM 

yang dilaporkan 

pada BKM Sengon 

Sejahtera berupa 

LPJKK (Laporan 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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Pertanggung 

Jawaban 

Keuangan dan 

Kegiatan), dan 

dalam 

menumbuhkan 

pemberdayaan 

masyarakat, 

BKMSengon 

Sejahtera 

memberikan 

pelatihan keahlian 

yang bekerja 

sama dengan 

pihak/instansi 

lain, adapun 

pelatihan yang  

diberikan  

mencakup  4  hal  

yaitu  :  Pelatihan  

kerupuk,  

Airbrush,  Bordir 

dan Manajemen    

bagi    Ketua    

KSM.Selanjutnya    

masyarakat miskin    

mampu 

mengaplikasikan  

apa  yang  di  

dapat  dalam  

pelatihan  
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penanggulangan  

kemiskinan 

tersebut 

2. Muhammad 

arifin(2015) 

jurusan ilmu 

administrasi 

negara( Uin 

Suska Riau). 

Peran Badan 

Usaha Milik 

Desa dalam 

Pemberdayaan 

Ekonomi 

Masyrakat 

(studi di dua 

BUMDes di 

Kabupaten 

Rohul) 

Menggunkan 

UU perda 

kabupaten 

Rohul 

Tentang 

Bumdes. 

Hasil dari 

penelitian ini 

bahwa di dua 

bumdes tersebut 

harus meningkat 

pengelolaan 

bumdes untuk 

meningkatkan 

perekonomian 

desa. 

3 

 

Singgih Tri 

Atmojo (2015) 

Jurusan Ilmu 

Kesejahteran 

social,Universitas 

Jember. 

Peran 

BUMDes 

Dalam 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa. 

Menggunakan 

Indikator 

Kesejahteraan 

Hasil dari 

penelitian ini 

bahwa bumdes 

tersebut telah 

berperan dalam 

mensejahterahkan 

masyarakat . 

 

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas maka dapat di lihat perbedaan 

penelitian terdahulu yang pertama dengan penelitian penulis ialah dapat dilihat 

bahwa di penelitian tersebut menggunkan indikator kesejahteraan sedangkan 

penulis menggunakan indikator peraturan perundang-undangan,perbedaan 

penelitian terdahulu yang kedua dengan penelitian penulis ialah bahwa penelitian 

tersebut melihat dari sektor ekonomi untuk melihat peran bumdes dalam 

pemberdayaan sedangkan penulis melihat dari dari sector angka keberhasilan 

bumdes tersebut dalam keberhasilan mensejahterahkan masyarakat, dan 

perbedaan penelitian terdahulu ketiga dengan penulis ialah bahwa penelitian 
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tersebut melihat kesejahteraan yang di capai sedangkan penulis melihat apakah 

bumdes tersebut berperan atau tidaknya berperan bumdes tersebut dalam 

pemberdayaan masyarakat.  

2.9 Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir merupakan bagian dari penelitian yang 

menggambarkan  alur  peneliti dalam  memberikan  penjelasan  kepada  orang 

lain. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam gambar  berikut : 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa 

 

  

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 18 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan dan Pengelola BUM Desa 

Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa ) 

Analisis Tugas dan Fungsi BUM Desa Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat di Kampung Maredan Kecamatan Tualang 

Kabupaten SIak 
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2.10 Konsep Operasional 

 Untuk mempermudah penganalisan dan menghindari salah pengertian 

serta pemahaman istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini, maka pada 

penelitian ini penulis mengangkat pendapat tujuan program pemberdayaan 

melalui BUMDes dari Peraturan daerah Siak No. 18 Tahun 2007 tentang 

BUMDes ,yaitu : 

1. Pengelolaan (Asas,Tujuan dan Fungsi) 

 BUMDes di kelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut : 

(Transparan,Akuntabel, Partisipasi, Berkelanjutan, Akseptabel, Otonomi, 

Keterpaduan, Keswadayaan, )Tujuan BUMdes untuk meningkat 

kesejahterahan masyarakat. Fungsi BUMdes untuk membantu pemerintah 

dalam mengatasi kemiskinan. 

2. Jenis Usaha (Sifat usahadan wilayah usaha) 

 Pelayanan jasa yang meliputi simpan pinjam, mengetahui sifat 

usaha dan wilayah usaha. 

3. Pendirian 

 Pendirian lembaga bumdes dalam meningkatkan pendapatan asli 

desa dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. 

4. Organisasi 

 Tugas dan kewajiban pengurus didalam organisasi BUMDes dengan 

jelas. 
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5. Bagi Hasil 

 Menjelaskan tentang penggunaan laba BUMDes. 

 

6. Pola Hubungan Kelembagaan 

 Pemerintah Daerah Kabupaten Siak BUMDes melakukan 

pembinaan dan pendampingan serta memberikan fasilitas dalam 

pengembangan BUMDes. 

7. Penggabungan dan Pembubaran 

 Suatu Badan Usaha dapat digabung atau dibubarkan hanya apabila 

setelah dilakukan audit bidang usaha yang bersangkutan tidak memenuhi 

kelayakan untuk diteruskan. 
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2.11 Variabel Penelitian 

Tabel 2.1 Variabel Penelitian 

Variable Indikator Sub Indikator 

Analisis Tugas 

dan Fungsi 

BUMDesa dalam 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

1. pengelolaan  1. BUMDes di kelola berdasarkan asas-asas 

sebagai berikut : (Transparan,Akuntabel, 

Partisipasi, Berkelanjutan, Akseptabel, 

Otonomi, Keterpaduan, Keswadayaan, )  

 

2.Jenis Usaha 2.Pelayanan jasa yang meliputi simpan 

pinjam, mengetahui sifat usaha dan wilayah 

usaha. 

 

3. Pendirian  3. Pendirian lembaga bumdes dalam 

meningkatkan pendapatan asli desa dan 

memberikan pelayanan terhadap kebutuhan 

masyarakat  

4. organisasi 4. Tugas dan kewajiban pengurus didalam 

organisasi BUMDes dengan jelas. 

 

 

5.Bagi Hasil 

 

5.Menjelaskan tentang penggunaan laba 

BUMDes 

 

6.Pola Hubungan 

Kelembagaan 

 

 

 

6.Pemerintah Daerah Kabupaten Siak 

BUMDes melakukan pembinaan dan 

pendampingan serta memberikan fasilitas 

dalam pengembangan BUMDes 

 

7.Penggabungan 

dan Pembubaran 

 

7. Suatu Badan Usaha dapat digabung atau 

dibubarkan hanya apabila setelah dilakukan 

audit bidang usaha yang bersangkutan tidak 

memenuhi kelayakan untuk diteruskan. 

 

 Sumber :Peraturan daerah siak tentang BUMDes Nomor 18 tahun 2007  

 

 

 


