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BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERAN STRATEGIS UED

A. Pengertian Peran Strategis

1. Pengertian Peran

Peran ialah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh yang memiliki

kedudukan dalam masyarakat13. Peranan ialah bagian dari tugas utama

yang harus dilakukan14. Pemeranan ialah proses cara atau perbuatan

memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan

seseorang15. Seseorang dikatakan berperan apabila dia telah melaksanakan

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran dan kedudukan

adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung

pada yang lain dan sebaliknya. Seseorang juga dikatakan berperan jika ia

telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya

dalam masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam

kehidupan masyarakat, maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul

suatu harapan yang baru. Dari harapan-harapan ini seseorang kemudian

akan bersikap atau bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan

cara dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, peranan dapat juga

didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana dari seseorang

yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat, dengan kata lain peran

13Pater Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Balai Pustaka, tth) h.
1132

14Ibid
15 Ibid
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dapat dikatakan sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan

statusnya dalam masyarakat.

Strategi dalam pengertian umum adalah, proses penentuan rencana

para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang

organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar

tujuan tersebut dapat dicapai. Adapun pengertian strategi secara khusus

adalah merupakan tindakan yang bersifat incremental(senantiasa

meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang

tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.

Maksud strategi disini adalah garis besar bagaimana rencana

manajemen untuk mencapai tujuan, karena suatu rencana untuk

melaksanakan strategi suatu usaha pada waktu yang akan datang

merupakan perencanaan strategis. Secara definitif, Stoner dan Wankel

memperkenalkan istilah perencanaan strategis (strategic planning) sebagai

proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan program

yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai

tujuan, dan penetapan metode yang dibutuhkan untuk menjaminagar

kebijakan dan program strategis itu dapat dilaksanakan sesuai dengan

kemampuan dan kondisi yang berkembang.16

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi,

membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencan

aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari

16 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2008), h. 79
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semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain,

pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan berjalan.

Perencanaan merupakan aktivitas manajemen yang paling krusial,

bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah

pekerjaan. Ia sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen

lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bisa

mewujudkan tujuan yang direncanakan.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya pihak UED-SP harus bisa

menerapkan peran strategis yang harus dilakukan untuk memenuhi

tanggung jawab mereka demi meningkatkan usaha masyarakat, dengan

mengatur langkah kebijakan dan usaha tertentu yang mampu mencapai

tujuan yang direncanakan dan dengan jangka waktu yang pendek.

B. Peran Strategis dalam Ilmu Manajemen Usaha

Manajemen berasal dari kata “to Manage” yang berarti menangani,

menguasai, mengurus, menyelesaikan sesuatu. Manajer adalah seseorang yang

diserahi suatu tugas memimpin atau mengurus suatu pekerjaan, lembaga usaha

san sebagainya.

Manajemen adalah setiap kerja sama dua orang atau lebih guna

mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efesien17. Menurut the

contemporary business dictionary, manajemen mempunyai dua makna, yang

pertama yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

pengawasan perusahaan untuk mencapai sasaran tertentu. Dan yang kedua

17 Kusnadi, dkk, Pengantar Manajemen, (Bandung: Unibraw Malang, 1999), h. 3
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yaitu para pemimpin perusahaan. Pada hakikatnya manajemen dapat

disimpulkan sebagai suatu rangkaian tindakan sistematik utuk mengendalikan

dan memanfaatkan segala faktor sumber daya untuk mencapai suatu tujuan

tertentu18.

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menjalankan

suatu pekerjaan yang memiliki batasan manajemen UED-SP adalah :

1. Perencanaan

Yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan

tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/periode tertentu serta

tahapan/langkah-langkahbyang harus ditempuh untuk mencapai tujuan

tersebut.

2. Pengorganisasian

Yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja

yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan,

penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta

pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif.

3. Pengarahan

Yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunujuk atau

instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang

diorganisasikan dalam kelompok formal dan pencapaian tujuan bersama.

18 Tiktik Sartika Partomo, dkk, Ekonomi Sekala Menengah dan Koperasi, (Jakarta: PT.
Ghalia Indonesia, 2004), Cet ke-2, h.66
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4. Pemotivasian

Yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

seorang atasan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan kegairahan

kerja serta dorongan kepada bawahan untuk dapat melakukan suatu

kegiatan yang semestinya.

5. Pengendalian/pengawasan

Yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan

agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada

kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut, diadakan

suatu perbaikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan usaha adalah kegiatan dengan

mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud

pekerjaan (perbuatan,prakarsa,ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.

Sehingga dalam mencapai usaha yang diinginkan pihak Unit Ekonomi

Desa(UED) memberikan pelayanan peminjaman dengan memberikan modal

usaha yang bisa membuat perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.

Selain itu, pihak UED-SP juga memberikan pandangan tentang usaha serta

bagaimana untuk mencapai keuntungan yang diharapkan.

Dalam pandangan islam, segala sesuatu harus dikerjakan secara rapi,

benar, tertib dan teratur dan proses-prosesnya diikuti secara baik. Seorang

muslim tidak boleh melakukan sesuatu tanpa perencanaan, tanpa adanya

pemikiran, kecuali sesuatu yang sifatnya tidak terduga. Jika perbuatan itu
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tidak pernah direncanakan maka tidak termasuk dalam kategori manajemen

yang baik.

Allah sangat mencintai perbuatan-perbuatan yang tersusun dengan

baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Shaff: 4







Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya
dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu
bangunan yang tersusun kokoh.”

Di dalam manajemen syariah hal yang paling penting adalah perilaku

yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Hal ini berbeda

dengan manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan

terlepas dari nilai-nilai tauhid. Orang-orang yang menerapkan manajemen

konvensional tidak adanya pengawasan yang melekat, kecuali semata-mata

pengawasan dari pimpinan atau atasan. Setiap kegiatan dalam manajemen

syariah diupayakan menjadi amal shaleh yang bernilai abadi. Istilah amal

shaleh tidak semata-mata diartikan perbuatan baik seperti yang dipahami

selama ini, tetapi merupakan amal perbuatan baik yang dilandasi iman, dengan

berbagai persyaratan diantaranya adalah niat yang ikhlas karena Allah, tata

cara pelaksanaannya sesuai dengan syari’at, dilakukan dengan penuh

kesungguhan19.

Seorang manajer perusahaan adalah pemegang amanat yang wajib

mengelola perusahaan dengan baik, sehingga akan menguntungkan bagi

19 Didin Hafinuddin, dkk, Manajemen Syariah dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2002), Cet-ke 1, h. 5
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perusahaan maupun konsumennya. Apabila seorang manajer

menyalahgunakan amanat (berkhianat) maka dia termasuk orang yang berdosa

besar disisi Allah, dan dapat dihukum didunia maupun akhirat.

Diantara karakteristik yang membedakan teori manajemen dalam islam

dengan teori lain adalah fokus dan konsen teori islam terhadap segala variabel

yang berpengaruh (influence) terhadap aktifitas manajemen dalam dan luar

organisasi  (perusahaan, Negara) dan hubungan perilaku individu terhadap

faktor-faktor sosial  yang berpengaruh20.

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam merumuskan

strategi manajemen, yaitu:

1. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh pelaku bisnis

dimasa depan

2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur

kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi

oleh pembisnis dalam menjalankan misinya.

3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi-strategi yang

dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.

4. Menentukan tujuan dan target, terukur, serta mengevaluasi berbagai

alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki

dan kondisi eksternal yang dihadapi.

5. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek

dan jangka panjang.

20Op.cit., Ahmad Ibrahim Abu Sinn, h.235
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Dalam ekonomi islam setiap transaksi atau bisnis banyak ditegaskan

untuk mengikuti sifat Rasulullah atau mengikuti prinsip-prinsip berdagang

dalam islam, yaitu :

1. Siddiq, Rasululullah telah melarang pebisnis melakukan perbuatan yang

tidak baik. Sesuai dengan firman Allah dalam surat At-taubat ayat 119.






Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan

hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”21

2. Amanah, berarti tidak mengurangi apa-apa yang tdak boleh dikurangi dan

sebaliknya tidak boleh ditambah, dalam hal ini termasuk juga harga jual

yang telah ditentukan kecuali atas pengetahuan pemilik barang.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29:












Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

3. Fathonah, maksudnya dalam bagian administrasi/manajemen bisnis, hal-

hal yang berkenaan dengan aktivitas harus dicatat atau dibukukan secara

21 Riadus Shalihin, Terjemahan, (Surabaya: Mahkota, 1986), h, 58
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rapi agar tetap bisa menjaga amanah dan sifat siddiqnya. Firman Allah

dalam Surat al-Baqaroh 282:

















Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kwpada Allah Tuhannya”.

4. Tabligh, sikap tabligh ini juga sangat penting bagi pebisnis, karena sikap

ini berkaitan dengan bagaimana seorang pebisnis bisa meyakinkan relasi/

pembeli dengan kemampuan komunikasi, sehingga pembeli tertarik untuk

membeli barang tersebut.

Dari beberapa faktor tersebut suatu bisnis/usaha mempunyai

keunggulan tersendiri yaitu dilihat dari strategi yang digunakannya

sebagaimana strategi yang dilakukan pihak UED-SP dalam menjalankan

upaya mereka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan

menerapkan peran strategis usaha jangka panjang menjadi jangka pendek

yang bertujuan menghasilkan tujuan yang diimpikan.
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C. Dasar Hukum Peran Strategis Unit Ekonomi Desa

Dalam setiap kebijakan yang diambil didalam suatu keputusan

dibutuhkan dasar untuk menjelaskan bahwa keputusan yang diambil sudah

terencana, apalagi didalam islam setiap yang dilakukan memiliki dasar hukum

yang hakiki dan memiliki pedoman yang harus dijalankan. Didalam Al-Quran

Allah berfirman:









Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam
keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” .”(Al-
Baqarah : 208)

Maksud dari ayat ini, “Setiap yang dilakukan oleh manusia ia harus

bisa mempertanggung jawabkannya. Agama mengajarkan umatnya untuk

membuat perencanaan yang matang, karena setiap pekerjaan akan

menimbulkan sebab dan akibat. Selain itu, apabila manusia ingin memiliki

iman yang kuat maka secara keseluruhan ia harus bisa meleburkan diri dengan

aturan-aturan islam. Agar apa yang ia lakukan bisa terlepas dari kendala-

kendala yang mengancam.

Dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 245

yaitu:
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Artinya: “Siapakah yang maumemberipinjaman kepada Allah, pinjaman yang
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan
meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatganda
yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”(Al-Baqarah: 245)

Maksud ayat ini adalah kita diserukan untuk “meminjamkan kepada

Allah”, artinya untuk membelanjakan harta dijalan Allah. Selaras dengan

meminjamkan kepada Allah, kita juga diserukan untuk meminjamkann kepada

sesama manusia”. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memberikan bantuan

kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberikan utang. Dari

sisi Muqtaridh, utang bukan merupakan perbuatan yang dilarang melainkan

dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan

barang atau uang yang diutangnya itu untuk memnuhi kebutuhan hidupnya.

Dan ia akan mengembalikannya persis yang diterimanya.22

Al-quran merupakan sumber hukum utama bagi kaum muslimin dalam

segala urusan, suatu keharusan bagi seorang muslim untuk mengetahui

prinsip-prinsip dasar perekonomian dalam perspektif Islam. Ketentuan

perekonomian Islam mencakup pengaturan tentang pendapatan, pengeluaran,

(pembelanjaan), penyimpanan, penabungan, dan kepemilikan.

22 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah (Jakarta: Amzah 2010), h. 275


