
39 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Manajemen Risiko 

1. Pengertian Manajemen 

 Pengertian manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) ialah: penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai 

sasaran atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan 

dan organisasi.
46

 

 Perkataan manajemen (management) berasal dari kata 

.manage.yang secara etimologi dapat berarti: rumah tangga (house 

keeping), Mengendalikan kuda (to train a horse), Memimpin dan 

mengawasi (todirect and control). Untuk mendapatkan gambaran tentang 

pengertian manajemen ada beberapa pendapat sebagai berikut 

 Menurut the Liang Gie (1970): “Manajemen ialah proses yang 

menggerakkan tindakan-tindakan dalam usaha kerjasama manusia, 

sehingga tujuan yang telah ditentukan benarbenar tercapai”. 

 Menurut Sondang P. Siagian (1975): “bahwa manajemen adalah 

kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam 

rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”. 
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 Menurut Jhon D Milet dalam bukunya Winardi (1983): 

“Management is the proces of directing and facilitatingthe work of people 

organized in formal groups to achieve a desired goal”.
47

 

 Menurut G.R. Terry dalam buku Pengantar Administrasi dan 

Manajemen (1993): “Management is the accomplishing of a predetermined 

objective through the effort of other people. Dari beberapa pendapat di atas, 

arti sederhana manajemen adalah merupakan rangkian aktivitas (proses) yang 

berhubungan dengan penentuan dan pencapaian tujuan secara efektif dan 

efisien melalui pengelolaan sumber daya yang tersedia.
48

 

Manajemen dapat didefenisikan sebagai proses perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dari berbagai sumber 

daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
49

 

Menurut Mery Parker Follet (1997), manajemen adalah seni dalam 

menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Dalam penyelesaian akan sesuatu 

tersebut, terdapat 3(tiga) faktor yang terlibat:  

a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, 

maupun faktor-faktor produksi lainnya. Atau sebagaimana menurut 

Griffin, sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber 

daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi. 
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b. Adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan 

pengawasan. 

c. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.
50

 

Sedangkan Dubrin menyatakan bahwa manajemen mempunyai 3 

(tiga) pengertian lainnya, yaitu sebagai berikut:  

a. Manajemen sebagai disiplin atau bidang studi Manajemen merupakan 

bidang pengetahuan seperti pengetahuan lainnya yang dapat dipelajari. 

Kebanyakan eksekutif puncak menguasai manajemen. Mempelajari 

manajemen menghasilkan return on investment yang sangat besar. 

b. Manajemen sebagai orang Manajemen juga mengindikasikan manajer 

secara kolektif dalam suatu organisasi, yaitu individu yang menjalankan 

manajemen. 

c. Manajemen sebagai karier Banyak organisasi merekrut lulusan perguruan 

tinggi dengan menawarkan peluang karier dalam manajemen. 

Serangkaian pekerjaan secara progresif mengarahkan pada tanggung 

jawab yang lebih besar apabila calon menunjukkan kompetensi 

manajerial.
51
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Fungsi manajemen terdiri dari 4 hal, yaitu: 

1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan yaitu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi 

kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan 

taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian yaitu proses yang menyangkut bagaimana 

strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain 

dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan 

lingkungan yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak 

dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai 

tujuan organisasi. 

3. Penggerakan (Actuating) 

Penggerakan yaitu proses implementasi program agar dapat 

dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi 

agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh 

kesadaran dan produktifitas yang tinggi. 

4. Pengawasan (Controling) 

Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian 

kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan 



 43 

dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai 

perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.
52

 

2. Pengertian Risiko 

 

Pengertian risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

ialah: akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) 

dari suatu perbuatan atau tindakan.
53

 

Secara bahasa risiko berasal dari bahasa inggris riskyang artinya 

adalah peluang (kemungkinan) terjadinya bencana atau kerugian. Oleh 

karena itu, risk dari sudut pandang bank didefenisikan sebagai peluang 

dari kemungkinan terjadinya situasi yang memburuk (bad outcome).
54

 

Risiko didefenisikan sebagai “Chance of a bad outcome”. 

Maksudnya adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak 

diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi 

serta tidak dikelola semestinya.
55

 

Vaughan sebagaimana yang dikutip oleh Herman Darmawi dalam 

bukunya Manajemen Risiko mengemukakan beberapa definisi risiko 

sebagaimana dapat kita lihat berikut ini.  

1) Risk is the chance of loss (risiko adalah kesempatan terjadinya 

kerugian). Chance of loss berhubungan dengan suatu 
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exposure(keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ilmu 

statistik, chance dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas 

akan munculnya situasi tertentu. Sebagian penulis menolak definisi ini 

karena terdapat perbedaan antara tingkat risiko dengan tingkat 

kerugian. Dalam hal chance of loss 100%, berarti kerugian adalah 

pasti sehingga risiko tidak ada.  

2) Risk is the possibility of loss (risiko adalah kemungkinan 

kerugian).Istilah possibility berarti bahwa probabilitas sesuatu 

peristiwa berada diantara nol dan satu. Namun, definisi ini kurang 

cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif.  

3) Risk is uncertainty (risiko adalah ketidakpastian). Uncertainty dapat 

bersifat subjektif dan objektif. Subjective uncertainty merupakan 

penilaian individu terhadap situasi risiko yang didasarkan pada 

pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan. Objective 

uncertainty akan dijelaskan pada dua definisi risiko berikut. 

4) Risk is the dispersion of actual from expected results (risiko 

merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan). Ahli 

statistik mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu 

nilai disekitar suatu posisi sentral atau di sekitar titik rata-rata.  

5) Risk is the probability of any outcome different from the one expected 

(risiko adalah probabilitas sesuatu outcome berbeda dengan outcome 

yang diharapkan). Menurut definisi tersebut, risiko bukan probabilitas 
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dari suatu kejadian tunggal, tetapi probabilitas dari beberapa outcome 

yang berbeda dari yang diharapkan.
56

 

3. Pengertian Manajemen Risiko 

 

Manajemen resiko mempunyai arti yang lebih luas, yaitu semua 

resiko yang terjadi dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa, keuangan, 

usaha dan lainlain) ditinjau dari segi manajemen perusahaan.
57

 

Manajemen resiko didefenisikan sebagai suatu metode logis dan 

sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan 

solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung 

pada setiap aktivitas atau proses.
58

 

Menurut Drs. Kasidi manajemen risiko adalah usaha yan secara 

rasional ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian 

dari risiko yang dihadapi.
59

 

Manajemen risiko juga dapat diartikan sebagai suatu bidang ilmu 

yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran 

dalam memetakan permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai 

pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.
60
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Berdasarkan definisi-definisi yang dijelaskan mengenai 

manajemen dan risiko di atas, penulis berkesimpulan bahwa manajemen 

risiko adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan atau usaha-

usaha lainnya dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam 

penanggulangan risiko, yaitu mencakup kegiatan perencanaan, 

penorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agar tercapai efektifitas 

dan efisiensi. 

Manajemen risiko berhubungan erat dengan fungsi-fungsi, antara 

lain:  

1. Risiko hubungannya dengan fungsi keuangan/finansial  

Dalam pengelolaan keuagan perusahaan bisa terjadi 

penggelapan dan manipulasi dalam pembukuan. Selain dari pada itu 

kerugian lain ialah adanya korupsi secara besar-besaran dala 

perusahaan dan kolusi. 

2. Risiko hubungannya dengan pemasaran 

Kerugian yang mungkin terjadi dalam pemasaran ialah 

disebabkan kerugian yang timbul karena penjualan. Hal lain yang bisa 

menyebabkan kerugian ialah tuntutan dari pihak pembeli (buyer) 

karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan faktur pembelian.  

3. Risiko hubungannya dengan produksi  

Dalam proses produksi bisa meciptakan risiko, yaitu produk 

gagal tidak sesuai dengan desain, mesin macet, pemogokan buru-buru 
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pabrik hingga produksi terhenti. Akibatnya perusahaan menderita 

kerugian dalam berproduksi.  

4. Risiko hubungannya dengan engineering dan pemeliharaan  

Dalam berproduksi kepala bagian produksi berusaha agar 

mesin- mesin berjalan lancar. Bilamana mesin-mesin daam pabrik 

berhenti disebabkan kurang baiknya pemeliharaan dan perawatan akan 

menciptakan risiko kerugian dalam berproduksi.  

5. Risiko hubungan dengan fungsi akuntansi  

Bagian akuntansi melaksanakan kegiatan manajemen risiko 

yang kegiatan manajemen risiko yang penting peranannya, yaitu:  

a. Berusaha agar karyawan tidak melakukan penggelapan, yaitu 

dengan melakukan pengawasan intern dan audit.  

b. Bagian akuntansi melakukan penilaian piutang dan 

mengalokasikan piutang ragu-ragu dan piutang yang dihapuskan.  

6. Risiko hubungannya dengan personalia 

Bagian personalia mempunyai tanggung jawab yang besar 

dalam mengelola sumber daya manusia. Sumber daya manusia bisa 

memengaruhi proses produksi dalam perusahaan, yaitu melalui 

pemogokan.
61

 

 

B. Konsep Risiko 
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Risiko timbul karena adanya ketidak pastian yang merupakan kodisi 

yang menyebabkan timbulnya risiko. Karena mengakibatkan keragu-raguan 

seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan 

terhadap hasil-hasil yang akan terjadi dimasa mendatang, dimana kondisi yang 

tidak pasti itu karena berbagai sebab, antara lain :  

a. Tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu 

berakhir/menghasilkan, dimana makin pajang tenggang waktunya makin 

besar pula ketidak pastianya. 

b. Keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan dalam penyusunan 

rencana.  

c. Keterbatasan pengetahuan/kemampuan/teknik pengambilan keputusan dan 

perencanaan.
62

 

Untuk menganalisis risiko, sebelumnya perlu diketahui kedudukan 

risiko diantara hazard, peril dan losses sebagai berikut :  

a. Hazard(bahaya) adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar 

kemungkinan terjadinya suatu peril (bencana) atau chance of loss 

(kesempatan terjadinya kerugian) dari suatu bencana tertentu.  

b. Peril (bencana) adalah suatu keadaan/peristiwa yang dapat menimbulkan 

kerugian, seperti kebakaran, banjir, gempa, kecelakaan, pencurian, 

penyakit dan sebagainya. 

c. Losses (kerusakan) adalah kerugian yang diderita akibat dari kejadian 

yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi.
63
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Salah satu risiko utama dalam menyalurkan modal kepada masyarakat 

adalah risiko kredit. Adapun pengertian kredit menurut UU No. 10 1998 

tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 yaitu, “Kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga”. 

Dari pendapat di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa perjanjian 

kredit adalah suatu ikatan antara kedua belah pihak yang disetujui dan 

ditandatangani dimana itu selanjutnya menjadi hukum bagi kedua belah pihak 

dengan menyebutkan ketentuan-ketenuan yang jelas mencakup penjelasan hak 

dan kewajiban kreditur dan debitur seperti jangka waktu, tingkat suku bunga, 

agunan, dan sanksi-sanksi. 

Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, 

institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-

kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah 

jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan serta kesepakatan yang 

berlaku. 

Ruang likup kinerja suatu lembaga memberi pengaruh besar pada input 

dan output yang dihasilkannya. Aktivitas input dan output tersebut memberi 

celah masuknya risiko, baik risiko kredit, risiko suku bunga, risiko 

operasional, dan sebagainya. Risiko kredit terjadi pada saat pihak kreditur dan 
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debitur melakukan tindakan yang tidak hati-hati dalam melakukan keputusan 

kredit.
64

 

 

 

 

C. Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko 

1. Tujuan  

Secara umum tujuan dari manajemen risiko adalah:  

a. Agar perusahaan atau usaha dagang tetap hidup dengan perkembangan 

yang berkesinambungan.  

b. Memberikan rasa aman.  

c. Biaya risiko manajemen yang efisien dan efektif.  

d. Agar pendapatan perusahaan atau usaha dagang stabil dan wajar, 

memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain.  

e. Ketenangan dalam berfikir.  

f. Memperkecil atau meniadakan gangguan dalam berproduksi.  

g. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan atau usaha dagang.  

h. Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan.
65

 

2. Manfaat  

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada 

beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu: 
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a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil 

setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati 

(prudent) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai 

keputusan. 

b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-

pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu 

menghidari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian 

khususnya kerugian dari segi finansial. 

d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang 

minimum. 

e. Dengan adanya konsep manajemen risiko (risk management concept) 

yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah 

membangun arah dan mekanisme secara suistainable (berkelanjutan).
66

 

 

D. Penggolongan Kredit Bermasalah 

Penggolongan kualitas kredit menurut Pasal 4 SK Direktur BI Nomor 

30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, yaitu sebagai berikut: 

1. Lancar  

Kredit yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a.  Pembayaran tepat waktu, tidak ada tunggakan serta sesuai dengan 

persyaratan kredit 
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b. Hubungan debitur dengan kreditur baik dan debitur selalu 

menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat 

c. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat. 

2. Dalam Perhatian Khusus (DPK) 

Kredit yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus (DPK) apabila 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90 hari. 

b. Jarang mengalami cerukan atau over draft 

c. Hubungan debitur dengan kreditur baik dan debitur selalu 

menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat 

d. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat 

e. Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil. 

3. Kurang lancar 

Kredit yang digolongkan kurang lancer apabila memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah 

melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari 

b. Terdapat cerukan atau overdraft yang berulang kali khususnya untuk 

menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas 

c. Hubungan debitur dengan kreditur memburuk dan informasi keuangan 

debitur tidak dapat dipercaya. Dokumentasi kredit kurang lengkap dan 

pengikatan agunan yang lemah 

d. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit 
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e. Perpanjangan kredit untuk menghubungkan kesulitan keuangan. 

4. Diragukan 

Kredit yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah 

melampaui 180 harisampai 270 hari 

b. Terjadi cerukan atau over draft yang bersifat permanen khususnya 

untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas 

c. Hubungan debiturdengan kreditur semakin memburuk dan informasi 

keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya 

d. Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah. 

e. Pelanggaran yang principal terhadap persyaratan pokok dalam 

perjanjian kredit. 

5. Macet 

Kredit yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah 

melampaui 270 hari 

b. Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.
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E. Langkah-langkah Manajemen Risiko 

1. Pencegahan Kredit Bermasalah 

Dalam   memberikan pembiayaan atau pinjaman, sebaiknya selalu 

berpegang pada prinsip-prinsip yang biasa disebut dengan konsep 5C 

sebagai berikut:  

1) Character, yaitu penilaian karakter calon debitur berupanormal, 

watakataupun sifat-sifat personality untuk mengetahui sejauhmana 

itikad baik calondebitur untuk memenuhi perjanjian sesuai yang telah 

disepakati. 

2) Capacity,  yaitu menyangkut kemampuan debitur untuk melunasi 

semua kewajibannya.  

3) Capital,  yaitu  penilaian  atas  modal  yang  dimiliki  calon debitur  

apakah memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan 

usahanya.  

4) Collateral, yaitu adanya penilaian jaminan yang diserahkan calon 

debitur untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan dapat 

menutupi risiko  kegagalan pengembalian kewajiban - kewajiban 

debitur.  

5) Condition of Economic,  yaitu pertimbangan  mengenai kondisi makro  

yang mempengaruhi perkreditan, dan tentu mempengaruhi bisnis 

debitur.
68
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2. Penyelamatan Kredit Bermasalah 

Mengenai pencegahan/penyelamatan kredit bermasalah dapat 

dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur 

penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial 

adalah melalui penerapan prinsip 3R, yaitu sebagai berikut: 

1) Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk 

melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang 

berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu 

kredit termasuk tenggang (grace priod), termasuk perubahan jumlah 

angsuran bila perlu dengan penambahan kredit. 

2) Reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas 

sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya 

kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja. 

Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit 

atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit 

menjadi equity perusahaan. 

3) Restructuring (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan 

perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan 

kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit 

menjadi equity perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa 

rescheduling atau reconditioning. Hal-hal yang dilakukan antara lain: 

a. Penurunan suku bunga kredit 
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b. Perpanjangan jangka waktu kredit 

c. Pengurangan tunggakan bunga kredit 

d. Pengurangan tunggakan pokok kredit 

e. Penambahan fasilitas kredit 

f. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara
69

 

3. Penyelesaian Kredit Bermasalah 

Apabila tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan ternyata tidak 

berhasil, maka dapat dilakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian 

kredit bermasalah, yaitu sebagai berikut: 

a. Melalui program penghapusan kredit macet (write-off) 

Penghapusan kredit macet ini dilakukan untuk menurunkan rasio 

kredit bermasalah (NPL) yang terbagi menjadi 2 tahap, yaitu: 

1) Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat (conditional 

write-off). Hapus buku dilakukan dengan cara mengeluarkan 

semua portofolio kredit macet dari pembukuan, namun pihak 

kreditur tetap melakukan penagihan kepada pihak debitur. 

2) Hapus tagih atau penghapusan secara mutlak (absolute write-

off). Dalam program hapus tagih ini, kreditur tidak lagi 

melakukan penagihan kepada debitur. 

b. Pelelangan Agunan 

Tindakan ini dilakukan ketika pihak kreditur tidak mampu 

lagi untuk membayar pinjamannya (wanprestasi), sehingga pihak 
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debitur menjual barang agunan tersebut untuk melunasi pinjaman 

kreditur yang bersangkutan.
 70 

 

F. Badan Usaha Milik Desa/Kampung 

1. Pengertian  

Desa/Kampung merupakan salah tempat yang potensial bagi 

perekonomian suatu negara. Di sini lah banyak potensi yang bisa 

dikembangankan , selain itu juga banyak sumber daya alam yang tersedia 

di dalamnya. Sebelum pemerintah menyadari hal tersebut desa-desa tidak 

bisa berkembang dan tetap tertinggal. Namun ketika pemerintah 

menyadari akan potensi desa yang begitu besar mereka menerbitkan 

sebuah kebijakan yakni Otonomi Daerah maka banyak daerah yang 

memanfaatkan hal tersebut untuk mengembangkan wilayahnya terutama 

mengembangkan desa mereka. Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah 

badan usaha milik desa. 

Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes 

adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa 

juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang 

ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang 

mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memnuhi 

kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, 
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menambah wawasan masyarakat desa. Selanjutnya kita akan membahas 

mengenai ciri-ciri dari BUMDes, antara lain : 

b. Kekuasaan penuh di tangan desa, dan dikelola bersama masyarakat 

desa 

c. Modal bersama yakni bersumber dari desa sebesar 51% dan dari 

masyarakat 49%, dilakukan dengan cara penyerataan modal (saham 

atau andil).  

d. Menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk 

melakukan kegiatan operasional. Proses operasionalisasi ini di kontrol 

bersama oleh BPD,Pemerintah Desa dan anggota masyarakat.  

e. Untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan 

potensi dan informasi pasar. 

f. Keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa 

melalui kebijkan desa. 

g. Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa. 

BUMDes/BUMKa memiliki empat tujuan utama yakni : 

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa 

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa  

3. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan 

masyarakat 

4. Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa. 



 59 

Pada dasarnya pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah sebuah 

wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara 

kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan 

sustainable. Untuk itulah membutuhkan pengelolahan BUMDes yang 

serius agar bisa berjalan secara mandiri, efektif dan profesional. 

Untuk mencapai tujuannya BUMDes menggunakan cara 

pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk pelayanan barang dan 

jasa. Kebutuhan masyarakt yang harus dipenuhi adalah kebutuhan pokok, 

selain itu pembekalan usaha bagi masyarakat juga menjadi salah satu 

tanggungjawab dari BUMDes. 

BUMDes memiliki beberapa landasan hukum yang menjadi dasar 

dan acuan dalam segala aktivitasnya. Pendirian BUMDes dilandasi oleh 

Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 

no 72 tahun 2005 tentang Desa. 

2. Jenis – jenis Usaha  

a. Serving 

Serving adalah salah satu jenis BUMDes yang fokus 

menjalankan bisnis sosial yang melayani warga bisa disebut dengan 

pelayanan publikyang ditujukan pada seluruh masyarakat. Jenis usaha 

ini tidak terlalu berfokus pada pencarian keuntungan karena memang 

pada dasarnya motif mereka adalah sosial. Jadi mereka benar-benar 

melayani masyarakat tanpa terkecuali. Contohnya lumbung pangan, 

usaha listrik desa, penyulingan air bersih, dan lainnya.  
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b. Banking 

Sesuai dengan namanya, jenis BUMDes ini berfokus pada 

bisnis keuangan yakni dengan memenuhi kebutuhan keuangan 

masyarakat desa. Berbeda dengan Bank lainnya badan usaha desa ini 

memberikan bunga beban yang lebih rendah karena memang Bank 

Desa berorientasi pada membantu dan mensejahterakan kehidupan 

masyarakat. Contohnya unit usaha dana bergulir, Bank Desa, Lembaga 

keuangan mikro desa, dan lainnya. 

c. Renting 

Renting merupakan jenis badan usaha desa yang berfokus pada 

bidang penyewaan yakni dengan melayani semua masyarakat desa 

yang membutuhkan persewaan dalam upaya memenuhi kebutuhan  

hidupnya. Mungkin sewa-menyewa lebih dikenal di kota namun 

ternyta ausaha ini sudah sejak lama dilaksanakan di desa. Contohnya : 

persewaan traktor, penyewaan rumah dan toko, tanah, gedung, 

perkakas pesta dan lain sebagainya. 

d. Brokering 

Yang dimaksud dengan brokering adalah perantara, jadi jenis 

BUMDes ini bisa disebut dengan lembaga perantara yang 

menghubungkan antara satu pihak dan pihak lainnya yang memiliki 

tujuan sama. Dalam desa yang sering dilaksanakan adalah 

menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar dengan tujuan agar 

petani tidak sulit mencari konsumen dan menjual hasil sawah nya. 
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Jenis usaha ini juga bisa disebut dengan jenis usaha yang menjual 

pelayanan kepada para warga dan usaha-usaha kecil masyarakat. 

Contohnya jasa pembayaran listrik, PAM, Telpon, jasa perpanjangan 

pajak kendaraan bermotor dan masih banyak lainnya. Selain itu desa 

juga mendirikan sebuah pasar desa untuk menampung produk-produk 

masyarakat untuk dijual ke pasar, seperti KUD dan lainnya. 

e. Trading 

Trading merupakan salah satu jenis usaha di BUMDes yang 

memfokuskan usahanya dalam produksi dan berdagang barang-barang 

tertentu dalam sebuah pasar dengan skla yang luas untuk memnuhi 

kebutuhan masyarakat. Contohnya : Pabrik es, pabrik asap cair, hasil 

pertanian, hasil peternakan dan lain sebagainya.  

f. Holding 

Holding merupakan salah satu jenis badan usaha yang sering 

disebut dengan usaha bersama. Apa itu usaha bersama, jika kalian 

sering ke desa pasti tahu yang dimaksud dengan usaha bersama adalah 

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

masing unit yang berdiri sendiri-sendiri, yang diatur dan ditata 

sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh dan berkembang bersama. 

Contohnya : desa wisata yang mengordinir berbagai jenis usaha dari 

kelompok masyarakat seperti kerajinan, makanan, sajian wisata, 

kesenian, penginapan dan lainnya. Ada juga kapal desa yang berskal 

besar untuk mengordinir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil.  
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g. Contracting 

Kita pasti tahu tentang kerja kontrak, jenis BUMDes yang satu 

ini adalah usaha kemitraan yang dilaksanakan oleh Unit usaha dalam 

BUMDes bekerjasama dengan Pemerintah Desa atau pihak yang 

lainnya. Contohnya: Pembangunan Sarpras seperti aspal jalan, dan lain 

sebagainya.
71

 

 

G. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Manajemen Risiko 

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi syariah menjadi salah satu 

motivasi penting dalam proses manajemen risiko syariah karena sudah 

menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam untuk mengamankan setiap 

tindakannya dan melakukan mitigasi terhadap setiap risiko yang akan diambil. 

Selain itu, ketidakpastian atau risiko tersebut sebenarnya sebanding dengan 

hasil yang akan diperoleh, sebagaimana terdapat dalam Kaidah Fiqih berikut: 

Al ghunmu bil ghurmi, yaitu risiko akan selalu menyertai setiap 

ekspektasi return atau imbal hasil (risk goes along return). 

Seorang muslim wajib melakukan mitigasi terhadap risiko yang 

mungkin terjadi. Sikap menyerah pada risiko bukanlah sikap yang 

mencerminkan sifat seorang muslim yang baik. Dalam hadits dikisahkan, 

salah seorang sahabat Rasulullah saw meninggalkan untanya tanpa diikatkan 

pada sesuatu, seperti pohon, tonggak dan lain-lain, lalu ditinggalkan. 

Rasulullah bertanya: “Saya sudah bertawakal kepada Allah,” Rasulullah tidak 

                                                           
71

https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/bumn/badan-usaha-milik-desa, Diakses pada 4 

Juni 2018 Pukul 19:15 WIB  

https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/bumn/badan-usaha-milik-desa


 63 

menyetujui cara berpikir orang itu, lalu beliau bersabda: “Ikatlah dulu lalu 

bertawakallah.” Hal tersebut menunjukkan bahwa melakukan mitigasi risiko 

harus dilakukan terlebih dahulu sebelum berserah diri kepada Allah.
72

 

Perbedaanyang mendasar antaramanajemen risiko syariah dengan  

manajemen  risikokonvensionalyaitu bahwa  manajemen  risikokonvensional 

memakaibunga sebagailandasan perhitungan investasi dalamsemua kegiatan 

yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan atauusahanya. Dari 

karakter yang dimiliki manajemen risiko konvensional sudahbisa dipastikan 

pelaku yang terkait dengan pelaksanaan program manajemenrisiko perusahaan 

atau usaha lainnya ini akan melakukan segala macam carayang mungkin 

dilarang agama. 

Sebaliknya, manajemen  risikosyariah lebih  memperhatikan  

ruhaniahhalal dan haram  yang merupakan landasan utama dalam setiap 

perencanaan,pelaksanaan  dan  semua  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  

mencapai  tujuanperusahaan atau usaha dagang serta tidak menyimpang 

dengan ajaran agamaIslam. 

Penanganan risiko ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika Mesir 

dilanda krisis pangan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT 

sebagai berikut: 
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Artinya:  “Yusuf  berkata:  “Supaya  kamu  bertanam  tujuh  tahun  

(lamanya)s ebagaimana  biasa;  Maka  apa  yang  kamu  tuai  

hendaklah  kamubiarkan  dibulirnya  kecuali  sedikit  untuk  kamu  

makan”. (QS.  Yusuf:47)
73

 

 

Manajemen risiko sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha 

ataukegiatan.  Jika  terjadi  suatu  bencana,  seperti  kebakaran,  atau  

kerusakan, perusahaan  akan  mengalami  kerugian  yang  sangat  besar,  yang  

dapatmenghambat, mengganggu  bahkan  menghancurkan  kelangsungan  

usaha  ataukegiatan  operasi.  Manajemen  risiko  merupakan  alat  untuk  

melindungiperusahaan atau usaha dagang dari setiap kemungkinan yang 

merugikan.
74

 

Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 30 sebagai berikut: 

                              

 
Artinya:  Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia 

kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha 

mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.(Q.S Al-

Isra’: 30)
75

 

 

Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia bahwa sesungguhnya 

keuntungan dan kerugian merupakan ketetapan Allah SWT. Maka dari itu 

segala sesuatu yang di dunia ini hanya Allah-lah yang tahu karena rizki yang 

didapatkan oleh manusia tergantung apa yang telah diusahakannya, jika itu 

baik maka hasilnya pun menjadi baik dan berkah, begitu pula sebaliknya 

apabila itu buruk maka hasilnya pun buruk yang akan didapatkannya nanti. 
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