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ABSTRAK 

 

Uun Trahima Putri Karsa. 2021 Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 
(Bumdes) Je’ne Tallasa Kabupaten Gowa Dalam Membangun Perekonomian 
Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (dibimbing oleh Bapak Muchram BL dan 
Ibu Syahidah Rahmah). 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana model pengelolaan 
BUMDES di Desa Jenetallasa dalam membangun perekonomian desa (2) 
Bagaimana perspektif ekonomi Islam dalam mengelola BUMDES di Desa Je’ne 
Tallasa. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui model pengelolaan 
BUMDES Desa Je’ne Tallasa dalam membagun perekonomian desa (2) Untuk 
mengetahui perspektif ekonomi Islam dalam mengelola BUMDES di Desa Je’ne 
Tallasa. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini 
adalah jenis usaha yang dikelola oleh BUMDES Je’ne Tallasa yaitu minimarket, 
wisata kampung Rewako dan jasa angkutan sampah. Dalam pengelolaan 
BUMDES Je’ne Tallasa menggunakan pendekatan beberapa prinsip pengelolaan 
BUMDES yang dijalankan pemerintah Desa Je’ne Tallasa diantaranya kooperatif, 
partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabilitas dan sustainable. Dengan 
demikian masyarakat Desa Je’ne Tallasa tetap taat pada aturan-aturan yang ada 
menurut Islam serta memenuhi kebutuhannya menurut Islam. Dalam hal 
menjalankan pekerjaannya atau menggunakan jasa dari unit-unit usaha yang 
dikelola BUMDES Je’ne Tallasa ini tetap mengikuti syariat-syariat Islam. 

 

Kata Kunci: Pengelolaan, BUMDES, Ekonomi, Islam 
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ABSTRACT 

 

Uun Trahima Putri Karsa. 2021 Je'ne Tallasa Village Owned Enterprise 
Management Model (Bumdes) Gowa Regency in Developing the Village Economy 
in an Islamic Economic Perspective (supervised by Mr. Muchram BL and Mrs. 
Syahidah Rahmah). 

The formulation of the problem in this research are (1) How is the BUMDES 
management model in Jenetallasa Village in developing the village economy (2) 
How is the Islamic economic perspective in managing BUMDES in Je'ne Tallasa 
Village. The objectives of this research are (1) to find out the BUMDES 
management model in Je'ne Tallasa Village in building the village economy (2) To 
find out the Islamic economic perspective in managing BUMDES in Je'ne Tallasa 
Village. The research approach used in this research is a descriptive qualitative 
research approach. The results of this study are the types of businesses managed 
by BUMDES Je'ne Tallasa, namely minimarkets, Rewako village tours and waste 
transportation services. In the management of BUMDES, Je'ne Tallasa uses 
several principles of BUMDES management carried out by the village government 
of Je'ne Tallasa, including cooperative, participatory, emancipatory, transparent, 
accountability and sustainable. Thus, the people of Je'ne Tallasa Village remain 
obedient to the existing rules according to Islam and fulfill their needs according to 
Islam. In terms of carrying out their work or using the services of business units 
managed by BUMDES, Je'ne Tallasa still follows Islamic Shari'a. 

 

Keywords: Management, BUMDES, Economy, Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh 

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional 

yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Desa memiliki peranan penting 

dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia 

cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan 

pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional. Sebagai 

bagian dari Kabupaten, Desa memiliki otonomi asli. Otonomi tersebut 

memberikan wewenang Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya 

sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. (Pakaya, J.S, 2016: 83). 

Desa merupakan unit terkecil disuatu negara namun memiiki peran penting 

untuk mencapai cita-cita suatu berbangsa dan bernegara. Bahkan apabila kita 

ingin menilai suatu bangsa itu sejahtera atau tidak dapat dilihat dari kemajuan 

sebuah Desa, tidak hanya itu saja harus adanya dorongan yang terus menerus 

bagi tumbuh kembangnya potensi alamiah dan potensi dinamik pedesaan. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi awal dari 

sebuah Desa untuk menentukan peran dan kewenangannya. Harapannya 

pemerintahan Desa dapat memabangun perekonomian masyarakat Desa menuju 

Desa yang mandiri. 
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Desa mandiri saat ini menjadi isu penting yang perlu diperhatikan secara lebih 

serius serta didiskusikan lebih mendalam. Pasalnya, sejak UU No 6/2014 tentang 

Desa disahkan, kebijakan utama yang dibawa adalah diberikannya alokasi dana 

Desa diperkirakan berkisar Rp 800 Juta sampai dengan Rp 1,4 miliar per Desa, 

diperoleh dari dana gabungan APBN, APBD Provinsi, dan APBD 

Kabupaten/Kota. Kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke Desa ini menunjukkan 

bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan 

prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa.  

Otonomi desa ada sebagai bagian dari otonomi daerah, seperti yang 

tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, Pasal 1 Ayat (5) yang berbunyi “otonomi daerah adalah hak, wewenang 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”. Widjaja (2014:76), mengatakan bahwa tujuan yang 

hendak dicapai dalam penyerahan urusan kepada daerah antara lain: 

menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan 

meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Undang-Undang 

No.6 Tahun 2014 tentang Desa juga dikatakan bahwa Desa disarankan untuk 

memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya Desa yang 
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belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu 

mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah optimalisasi pembangunan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) guna menuju Desa yang mandiri dan kreatif 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pengelolaan 

BUMDES dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. 

Pengelolaan BUMDES dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan 

mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Setiap Desa yang telah membentuk BUMDES 

diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha Desa yang dijalankan memiliki 

keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat 

di Desa tersebut. 

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDES, adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 

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

kesejahteraan masyarakat Desa. Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga 

ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDES harus memiliki perbedaan 

dengan lembaga ekonomi pada umummnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan 

dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Namun di Desa Je’ne Tallasa 

Kabupaten Gowa ini belum memanfaatakan potensi dan aset desa yang ada 

diwilayah Je’ne Tallasa yang dapat dijadikan usaha. Sehingga belum terlihat 
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secara jelas cara pengelolaan BUMDES dalam meningkatkan kesejahtraan 

masyarakat agar program BUMDES tepat guna dan tepat sasaran.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

mengenai Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Je’ne Tallasa Dalam 

Membangun Perekonomian Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada pembahasan 

sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana model pengelolaan BUMDES di Desa Jenetallasa dalam 

membangun perekonomian desa? 

2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam dalam mengelola BUMDES di Desa 

Je’ne Tallasa? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui model pengelolaan BUMDES Desa Je’ne Tallasa dalam 

membagun perekonomian desa. 

2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam dalam mengelola BUMDES di 

Desa Je’ne Tallasa. 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 
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Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini selain mampu menambah wawasan penulis, juga muda-

mudahan mampu memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan kepada 

seluruh pihak yang membutuhkan dan lebih mudah memahaminya. 

2. Penelitiaan ini berfungsi bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Makassar untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang keberadaan 

BUMDES. 

3. Penelitian ini merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaiaan dan 

syarat formal bagi penulis untuk mencapai penyelesaian Strata satu (S1) 

Jurusan Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Model Pengelolaan  

1. Pengertiaan Pengelolaan 

 Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha 

yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja 

dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses 

perencanaan dan pengembilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan 

pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya 

untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. 

 Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, oleh 

derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah 

inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen, Manajemen berasal dari 

kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses 

dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen . Jadi 

manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di 

inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organizing, 

actuating,dan controlling. 

 Menurut Balderton pengelolaan yaitu menggerakan, mengeorganisasikan 

dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material 

dan fasilatas untuk mencapai suatu tujuan (dalam Adisasmita, 2011). 
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Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan akan tetapi 

merupakan rangkaian yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti 

perencanaan, peleksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien. (Ahmad Nur Ikhsan, 2015) 

 Sistem pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. 

Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di 

mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 

usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber 

daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditentukan. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan 

suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan 

pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian 

tujuan. (Ahmad Nur Ikhsan, 2015) 

 Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, 

sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu 

organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan 

dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan 

yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena 

tanpa adanya pengelolan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan 

pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :  

a) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.  
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b) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling 

bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan 

antara tujuan- tujuan, sasaran- sasaran dan kegiatan-kegiatan yang 

saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu 

organisasi. 

c) Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat 

diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum 

yaitu efisien dan efektivitas. Tujuan pengelolaan akan tercapai jika 

langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara 

tepat, langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan 

sebagai berikut: a. Menentukan strategi b. Menentukan sarana dan 

batasan tanggung jawab c. Menentukan target yang mencakup kriteria 

hasil, kualitas dan batasan waktu. d. Menentukan pengukuran 

pengoperasian tugas dan rencana. e. Menentukan standar kerja yang 

mencakup efektivitas dan efisiensi f. Menentukan ukuran untuk menilai 

g. Mengadakan pertemuan h. Pelaksanaan. i. Mengadaan penilaian j. 

Mengadakan review secara berkala. k. Pelaksanaan tahap berikutnya, 

berlangsung secara berulang-ulang Berdasarkan uraian diatas bahwa 

tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber 

daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efesien agar 

tujuan organisasi tercapai. Fungsi Pengelolaan Menurut Millet dalam 

Burhanuddin (2016:34) fungsi pengelolaan adalah suatu proses 

pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang 
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diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. 

Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli 

: Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : 

Planning (Perencanaan) Organizing (Pengorganisasian) 

Commanding (Pemberian perintah) Coordinating (Pengkoordinasian) 

Controlling (Pengawasan). Menurut Terry (2017 : 342) menuliskan ada 

4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : 

Planning Organizing Actuating Controlling. Dari beberapa definisi dan 

konsep pengelolaan di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan 

sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan 

dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau 

manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang 

tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau 

perusahaan. Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya 

manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang 

telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada 

didalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus 

memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staff, 

penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu 

dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan 

jangka panjang dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang 

menyangkut kesiapan sumber daya manusianya. Alasan lainnya 

adalah bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu 
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organisasi tidak dapat terlepas dari lingkungan internal maupun 

eksternal, yang pada suatu saat akan dapat mempengaruhi 

keberadaan organisasi tersebut. 

2. Fungsi Pengelolaan 

Bedasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar 

dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen 

meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 

Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam 

organisasi apa saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, 

kebudayaan dan anggotanya. Pada penelitian ini, peneliti cenderung 

berpedoman pada pendapat Terry dalam The Liang Gie (2017: 21), yang 

menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan 

pengawasan (controlling).  

a) Perencanaan (Planning)  

Batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai 

dengan pendapat para ahli manajemen. Menurut Sutarno NS (2004: 

109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan 

tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau 

pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu. Cropper (2017: 1) 

berpendapat: Planning is the basis from which all other function are 

spawned. Without a congruent plan, organizations usually lack a 
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central focus.Bahwa perencanaan adalah dasar yang akan 

dikembangkan menjadi seluruh fungsi berikutnya. Tanpa rencana yang 

tepat dan padu sebuah organisasi akan kehilangan fokus sentral 

berpijak bukan sekedar daftar kegiatan yang harus dilakukan. 17 

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian 

pengambilan keputusan untuk dilakukanya tindakan dalam mencapai 

tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber 

yang ada. Adapun aspek perencanaan meliputi:  

1). Apa yang dilakukan?  

2). Siapa yang melakukan?  

3). Di mana akan melakukan?  

4). Apa saja yang diperlikan agar tercapainya tujuan dapat  

dilakukan?  

5). Bagaimana melakukannya?  

6). Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat 

maximum? (Suharsimi Arikunto, 1993: 38) Dengan demikian 

kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen 

tergantung atau terletak pada perencanaanya. Perencanaan 

merupakan suatu proses dan kegiatan pimpinan (manager) 

yang terus menerus, artinya setiap kali timbul sesuatu yang 

baru. Perencanaan merupakan langkah awal setiap 

manajemen. Perencanaan merupakan kegiatan yang akan 

dilakukan di masa depan dalam waktu tertentu untuk mencapai 
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tujuan tertentu pula. Sebuah perencanaan yang baik adalah 

yang rasional, dapat dilaksanakan dan menjadi panduan 

langkah selanjutnya. Oleh karena itu, perencanaan tersebut 

sudah mencapai permulaan pekerjaan yang baik dari proses 

pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan uraian diatas, 

perencanaan pada hakekatnya merupakan proses pemikiran 

yang sistematis, analisis, dan rasional untuk menentukan apa 

yang akan 18 dilakukan, bagaimana melakukanya, siapa 

pelaksananya, dan kapan kegitan tersebut harus dilakukan. 

  

b) Pengorganisasian ( Organizing )  

Rue dan Byars (2006:6) berpendapat: Organizing is grouping 

activities, assigning activities an providing the authority necessary to 

carry out the activities. Pengorganisasian merupakan pengelompokan 

kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan 

keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Dalam suatu 

organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih 

untuk mencapai siatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi 

merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, 

pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau 

pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi 

dapat tecapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang 

yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan 
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tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan 

dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan 

hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, 

penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota 

organisasi. 

c) Pengarahan (Actuating )  

Pengarahan (Direction) adalah keinginan untuk membuat orang 

lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi 

atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi 

kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya 

memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada 

yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan 

mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan 

dengan baik. Pengarahan berarti para manajer mengarahkan, 

memimpin dan mempengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan 

semua kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas esensial 

melalui orang-orang lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan 

perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu para 

bawahan melakukan pekerjaan secara paling baik. Fungsi pengarahan 

adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan 

lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.  
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d) Pengawasan ( Controlling )  

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur 

yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma 

standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya 

(Sutarno NS, 2014:128). Pengawasan atau kontrol yang merupakan 

bagian terakhir dari fungsi manajemen dilaksanakan untuk 

mengetahui: a. Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai 

dengan rencana sebelumnya. b. Apakah didalam pelaksanaan terjadi 

hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, 

penyimpangan dan pemborosan. c. Untuk mencegah terjadinya 

kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang 

penyimpangan, dan pemborosan. d. Untuk meningkatkan efisien dan 

efektifitas organisasi. Tujuan pengawasan adalah: a. Menentukan dan 

menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum 

kesulitan itu terjadi. b. Mengadakan pencegahan dan perbaikan 

terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi. c. Mendapatkan efisiensi 

dan efektifitas. Dengan demikian, perencanaan merupakan proses 

awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang keberadaanya sangat 

diperlukan dalam memberikan arah atau patokan dalam suatu 

kegiatan, kemudian pengorganisasian berkaitan dengan  penyatuan 

seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan 

pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya pengarahan dan 
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pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan 

yang telah ditetapkan.  

3. Badan Usaha Milik Desa 

Menurut Undang-undang No. 06 Thaun 2014 tentang desa, yang 

dimaksud dengan badan usaha milik desa ( BUMDES) adalah badan usaha 

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang 

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk 

sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang 

dipisahkan guna mengelola aset,  jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (Permendes, 2015). 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dilakukan pemerintah desa 

bersama dengan masyarakat. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat 

secara langsung diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan 

membudayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal 

pendirian BUMDES sampai pada sistem pengelolaannya. Peberdaan 

BUMDES dengan lembaga keungan lainnya adalah permodalan diatur sesuai 

dengan kebijakan yang diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Dalam 

Neheri No. 39 Tahun 2010 Tentang BUMDES. Sedangkan untuk Peraturan 
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Daerah yang mengatur BUMDES di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa Yakni Perda No. 9 Tahun 2009. 

Jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDES yakni: 

1. Bisnis Sosial/ Serving 

Melakukan pelayanaan pda warga sehingga warga mendapatkan 

manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDES 

tidak menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti 

pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya. 

2. Keuangan/Banking 

BUMDES bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu 

warga mendapakan akses modal dengan cara yang mudah dengan 

bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank 

komersil di negeri ini tidak berpihak pada rakyat kecil pedesaan. Selain 

mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis 

usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman 

renternir yang selama ini berkeliaran di desa-desa. 

3. Bisnis Penyewaan/Renting  

Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga 

mendapatkan berbagai kebuuhan peralatan dan perlengkapan yang 

dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan 

traktor dan sebagainya. 
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4. Lembaga Perantara/Brokering 

BUMDES menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga 

pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDES memperpendek jalur 

distribusi komoditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak 

ekonomi yang besar pada warga sebagai produsen karena tidak lagi 

dikuasai tengkulak. 

5. Perdagangan/Trading 

BUMDES menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang 

dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga 

secara perorangan. Misalnya, BUMDES mendirikan Pom Bensin bagi 

kapal-kapal di desa nelayan. BUMDES mendirikan pabrik es ada 

nelayan sehingga nelayan bisa mendapatkan es dengan lebih murah 

untuk menjaga kesegaran ikan tangakapan mereka ketika melaut. 

6. Usaha Bersama/Holding 

BUMDES membangun sistem usaha terpadu yang melihatkan banyak 

usaha di desa. Misalnya, BUMDES mengelola wisata desa dan 

membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil 

berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.  

7. Kontraktor/Contracting 

Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti 

pelaksana proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa, 

penyedia jasa cleaning servise dan lain-lain. Apalagi sejak 2018 
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pemerintah desa dilarang mengundang kontraktor dari luar desa untuk 

mengerjakan berbagai proyek yang dimiliki desa. 

4.  Sistem Perekonomian Indonesia 

Menurut rujukan dari Bappenas, sistem ekonomi Indonesia, walaupun 

dengan perumusan yang agak beragam, telah dimuat di berbagai ketetapan 

perundang-undangan. Dalam Undang Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 

33, sistem ekonomi dirumuskan sebagai berikut: “Perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (ayat 1); “Cabang-

cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup 

orang banyak dikuasai oleh negara “(ayat 2); “Bumi dan air dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat” (ayat 3). Ketiga ayat ini dimuat baik di 

UUD45 sebelum di amandemen maupun di UUD45 setelah diamandemen. 

Dari ketiga ayat ini sebenarnya telah tersirat jenis sistem ekonomi yang dianut 

Indonesia. Namun pada UUD 1945, setelah diamandemen, ditambah ayat (4) 

yang secara eksplisit merumuskan sistem ekonomi Indonesia, yaitu 

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. 

Suatu perumusan lain mengatakan bahwa : “ Dalam Demokrasi 

Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai 

berikut : 
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1. Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap 

manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah 

menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural ekonomi 

nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. 

2. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi 

negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya 

kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Persaingan tidak sehat serta 

pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk 

monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita 

keadilan sosial.” (GBHN 1993). Selain di UUD 1945 dan GBHN 1993 itu, 

berbagai gagasan sistem ekonomi Indonesia telah diutarakan oleh 

berbagai pakar ekonomi Indonesia. Misalnya pakar ekonomi senior 

Indonesia mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia “….pada 

dasarnya merupakan ekonomi yang dijalankan oleh dunia usaha swasta 

walaupun perlu diatur oleh negara…”  

3. Sistem Perekonomian Indonesia : Pengertian, Ciri-ciri, Tujuan, dan 

Penerapan di Indonesia Menurut UUD’45, sistem perekonomian pancasila 

tercermin dan dapat dilihat di dalam pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34. Sistem 

ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila 

yang mengandung demokrasi ekonomi. Ini berarti bahwa segala kegiatan 

dalam hal ekonomi dilakukan dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat 

dibawah pengawasan dari pemerintah. Meski Setiap sistem ekonomi 

punya ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, namun ciri yang tertuang 
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dalam UUD 1945 pasal 33 adalah Perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang 

penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasai oleh negara. 

4. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 

undang-undang. Negara tetap mengakui hak milik perorangan yang tidak 

bertentangan dengan kepentingan publik. Masyarakat adalah bagian yang 

penting dalam sistem ekonomi dengan kegiatan produksi yang dilakukan, 

dipimpin, dan diawasi oleh masyarakat. 

5. Ekonomi Desa Untuk Peningkatan Ekonomi Negeri 

Potensi ekonomi desa menjadi sangat penting saat ini. Memberikan 

perhatian yang besar pada pertumbuhan ekonomi desa merupakan salah satu 

langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi di seluruh pelosok 

negeri. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, pemerintah tengah gencar 

menggenjot ekonomi daerah. Caranya melalui beberapa program yang 

ditujukan ke desa-desa. Tujuan tak lain adalah untuk pemerataan 
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pembangunan dan ekonomi. Sebagai wujud dari nilai yang terkandung di 

dalam UUD 1945. 

Ada banyak sekali potensi daerah yang dapat digali. Salah satunya 

adalah dengan program BUMDES. Sejak tahun 2014, tepatnya setelah 

undang-undang tentang desa nomor 6 telah diterbitkan, pemerintah mulai 

mendorong pemerintahan desa untuk dapat mengelola dana anggaran untuk 

desa secara mandiri. Tentu, dengan melingkupi beberapa aspek dan program 

ekonomi unggulan. Tujuannya adalah untuk bisa membuat penyerapan dana 

anggaran untuk desa yang lebih berdaya guna. 

Pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa, dituntut untuk 

memiliki setidaknya empat program unggulan, Pembangunan Infrastruktur dan 

BUMDES. BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa diharapkan mampu 

menjadi pusat perputaran ekonomi yang sehat dan produktif yang dapat 

memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Baik secara langsung maupun 

tak langsung. 

Sangat penting bagi setiap kepala desa untuk mengetahui potensi 

ekonomi desanya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan upaya meningkatkan 

kesejahteraan warga. Negara Indonesia, kaya akan produk pertanian dan 

kelautannya. Potensi tersebut tak boleh disia-siakan. BUMDES hadir untuk 

memberikan fasilitas bagi setiap warga negara yang memiliki potensi, baik 

barang maupun jasa. Sebagai contoh, untuk hasil pertanian maupun kelautan, 

BUMDES dapat menampungnya, yang kemudian akan dijual kepada 

masyarakat yang membutuhkan. 
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6. Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam atau Ekonomi berbasis Syariah adalah sebuah system 

ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan umat. Sistem 

ekonomi syariah berpedoman penuh pada Al-Qur’an dan AsSunnah. Hukum 

yang melandasi prosedur transaksinya sepenuhnya untuk kemaslahatan 

masyarakat, sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan. 

Kesejahteraan masyarakat dalam Ekonomi Islam tidak hanya diukur dari 

aspek materilnya, namun mempertimbangkan dampak sosial, mental dan 

spiritual individu serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan. 

Ekonomi Islam adalah bagian integral dari Islam sehingga tidak bisa 

dipisahkan dengan bagian Islam yang lain, yaitu akidah, syari’ah dan akhlaq. 

Karena itu setiap aktivitas ekonomi menurut Islam adalah ibadah dan dalam 

rangka mengabdi kepada Allah SWT. 

Adapun sistem kesejahteraan dalam Konsep ekonomi Islam adalah 

sebuah sistem yang menganut dan melibatkan faktor atau variable keimanan 

(nilai-nilai Islam) sebagai salah satu unsur fundamental yang sangat asasi 

dalam mencapai kesejahteraan individu dan kolektif sebagai suatu masyarakat 

atau negara. 

7. Tinjauan Empiris 
 

Tinjauan  empiris  merupakan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan 

sebelumnya  dengan  profit  yang  terkait  dengan  sub  penelitian. Dalam 

penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam 

penelitian ini yaitu: 
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Ahmad Nur Ihsan  tahun 2019.  Dengan judul “Analisi Pengelolaan 

Badan usaha milik Desa (BUMDES) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak 

Desa Wisata Lerep. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui proses 

pengelolaan BUMDES di desa Lerep . Hasil Penelitian ini menunjukkan 

walaupun masih baru, BUMDES pengelolaannya sudah baik di kabupaten 

semarang sehingga menjadi rujukan desa lain untuk berkunjung dan studi 

banding. Perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan saya lakukan 

adalah penelitian ini menganalisis pengelolaan BUMDES saja, sedangkan 

penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengtahui model pengelolaan 

BUMDES di jenetallasa menggunakan perspektif ekonomi Islam. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengetahui 

model pengelolaan BUMDES. 

Komang Sahita Utami, Lulup Endah Tripalupi, Made Ary Meitriana, 

2019. Judul penelitiannya adalah Peran Badan usaha milik Des (BUMDES) 

dalam Peningkatan kesehjahteraan Anggota ditinjau melalui kewirausahaan 

social. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDES Bhuana utama 

berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggota ditinjau melalui 

kewirausahaan social. Perbedaan dalam penelitian ini adalah mengetahui 

peran BUMDES dalam tinjauan kewirausahaan social, sedangkan penelitian 

yang penulis lakukan adalah mengetahui model pengelolaan BUMDES  

berdasarkan perspektif ekonomi Islam. 

Ryan Marala, Hendro Wibowo dan Rachmat Rizky Kurniawan, 2018. 

Judul penelitiannya adalah Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 
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(Bumdes) Dalam Membangun Perekonomian Desa (Studi Kasus Desa 

Masalima) Dalam penelitian ini penulis menganalisis apa saja potensi yang 

bisa dikembangkan di Desa Masalima sehingga bisa di kembangkan dan 

diolah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Romadhon, 2020. Judul penelitian Analisis Pengelolaan Badan Usaha 

Milik Desa (Bumdes) Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tebo. 

Solusi untuk mengatasi usaha BUMDes yang tidak berkembang 

dimasyarakat harus memiliki ide kreatif lainnya yang bisa di kembangkan di 

Desa Teluk Pandan Rambahan. Adapun dampak positif yaitu meningkatkan 

perekonomian, kesejahteraan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. 

Dampak negatifnya kadang merasakan rugi karena banyaknya persaingan 

dalam hal berjualan. Peranan BUMDes sangat bermanfaat karena 

masyarakat sudah banyak produk yang dijual dan masyarakat jadi 

mempunyai pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. Kemudian 

Peranan perangkat Desa itu juga penting bagi keberadaan kegiatan BUMDes 

Desa Teluk Pandan Rambahan. Dalam penyaluran waktu, tenaga dan 

pemikiran sehingga membuat kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

Ony Widilestariningtyas, Adeh Ratna Komala, Apriani Puti Purfini, 

2020. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk membuat model eBUMDes 

yang digunakan untuk mendata potensi-potensi desa sehingga bisa terlihat 

keunggulan unit bisnis yang ada didesa dan potensi tersebut bisa 

dikembangkan guna memenuhi kebutuhan operasional masyarakat desa. 
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Dengan meningkatnya potensi desa maka akan berdampak pada 

pendapatan asli daerah pedesaan  

Permata Kardina Putra, 2019. Hasil penelitian dibagi menjadi 3 poin 

utama, yaitu: pengelolaan BUMDes Pengalangan Sejahtera, analisis 

transaksi pinjaman Qardh dan model pembiayaan kepada masyarakat. 

Pembiayaan Qardh di bank desa menggunakan dua akad dalam satu 

transaksi (Qardh dan ijarah) tidak sesuai dengan hukum Islam karena bank 

desa mewajibkan jasa penitipan jaminan dalam transaksi Qardh adalah riba 

yang dibungkus hutang dan jasa. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

BUMDes Pengalangan Sejahtera membutuhkan suatu model pembiayaan 

syariah kepada masyarakat yang dapat menghasilkan keuntungan bagi 

BUMDes tanpa melanggar prinsip syariah 

Samjulaifi, 2020. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ko’mara 

Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan Badan Uaha Milik 

Desa di Desa Ko’mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten 

Takalardilihat dari tiga dimensi : 1) Kooperatif sudah terlihat cukup maksima 

bentuk kerjasama yang baik antara pengelola BUMDes dengan pemerintah 

desa. Dalam hal ini berupa pemberian anggaaran desa untuk program 

usaha, meskipun anggaran yag didapatkan masih minim, 2) Akuntabeldinilai 

sudah cukup bertanggung jawab dibuktikan dengan laporan secara 

administrasi yang rutin dilaporkan sekali dalam setahun, adapun 
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pertanggungjawaban dalam bentuk lain yaitu penerapan dari bentuk 

usahanya berupa simpan pinjam dan penyediaan tenda besi atau pelaminan, 

3) Sustainable secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik 

Karena sebagian besar penduduk Desa Ko’mara Jaya bekerja sebagai 

petani. Sehingga pengelola BUMDes berharap pelaksanaan program yang 

direkomendasikan yaitu berupa bantuan modal dalam bidang pertanian, 

misalnya bantuan pupuk, racun, dan bibit. Sehingga masyarakat lebih mudah 

menjangkau dan tidak kesulitan dalam mencari bahan pertanian. Faktor 

pendukungnya yaitu komitmen pemerintah dalam penanggulangan 

kemiskinan dan pemberdayaan desa melalui BUMDes sangat tinggi. Ini 

dibuktikan dengan suntikan dana BUMDes berasal dari dana desa, APBD 

Kabupaten, APBD Provinsi dan kementerian terkait. Sedangkan faktor 

penghambat yaitu anggaran yang dimiliki desa dalam menjalankan usaha 

BUMDes ada, namun masih sangat kecil untuk mengembangkan usaha yang 

besar. 

Ines Pangestika, 2020. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa 

Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil dan kesimpulan penelitian 

sebagai berikut: Pertama, di dalam pelaksanaannya BUMDes Arum memilili 

mekanisme pengelolaan dan sudah terlaksana dengan baik dilihat dari tahap 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasannya berjalan 

dengan baik. Kedua, kehadiran BUMDes di Desa Tegal Arum memberikan 

dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes menjadi 
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wadah perekonomian masyarakat, mampu memberdayakan masyarakat 

serta mengurangi pengangguran, dan setiap unit-unit usaha tersebut cukup 

memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Nofa Safitri, 2021. Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bumdes “Al-Falah” Desa 

Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga). Hasil penelitian 

menunjukan bahwa strategi yang diterapkan oleh BUMDes “Al-Falah” sudah 

menerapakan target dan tujuan, diantaranya yaitu planning (perencanaan), 

organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksaaan), controling 

(pengawasan), tetapi dalam analisis Ekonomi Islamnya masih banyak 

menggunakan konvensional dalam pengelolaanya, namun dalam 

pembagian pendapatan sudah menerapkan sistem bagi hasil sesuai prinsip 

Ekonomi Islam. 

8. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep adalah garis besar atau rancangan isi  yang ada 

didalam penelitian ini yang dikembangkan dari topik yang telah ditentukan. Ide-

ide atau gagasan yang terdapat dalam kerangka pada dasarnya adalah 

penjelasan atau ide bawahan topik. Dengan demikian kerangka merupakan 

rincian topik atau berisi hal-hal yang bersangkutan dengan topik. 

Kerangka konsep dalam penelitian ini difokuskan pada pengelolaan 

BUMDES Je’ne Tallasa dalam membagun perekonomian desa. Dengan 

menggunakan pendekatan State-Based, Community-Based dan Co-

Management sehingga dapat membagun sistem perekonomian desa 
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khususnya sistem pengelolaan BUMDES yang ada di Desa Je’ne Tallasa 

ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. 

Sesuai dengan judul penelitian ini yang membahas tentang model 

pengelolaan badan usaha milik Desa Je’ne Tallasa dalam membangun 

perekonomian desa dalam  perspektif ekonomi Islam, sehingga untuk 

mempermudah penelitian ini penulis membuat kerangka konsep adapun 

bagan kerangka konsep sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka konsep penelitian

Pengelolaan 

BUMDES 

Pendekatan State-

Based 

Pendekatan 

Community-Based 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat 

deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci. (Sugiyono, 2016:9) Jenis penelitian yang 

bersifat deskriptif kualitatif didalam penelitian ini lebih mendeskripsikan tentang 

peran BUMDES sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup 

strategis dalam menggerakan perekonomian masyarakat di pedesaan. Penelitian 

ini juga menggunakan metode pendekatan lapangan, yang ditujukan untuk 

melihat secara keseluruhan tentang sistem pengelolaan BUMDES Je’ne Tallasa. 

 
B. Fokus Penelitian 
 

Dalam membantu dan mempermudah penyelesaian serta penganalisaan 

penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitiannya kepada satu titik yang 

akan menjadi sumber acuan informasi dalam penelitian ini, yaitu dengan 

menspesifikan penelitian ini berfokus pada model pengelolaan BUMDES di Je’ne 

Tallasa dengan melihat sistem yang digunakan dalam menjalankan BUMDES . 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 

Dalam rangka melakukan pengumpulan data yang diinginkan untuk 

menyelesaikan penelitian ini, maka objek pelaksanaan penelitian ini bertempat di 

Desa Je’ne Tallasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Jangka waktu dalam 29 
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penelitian ini kurang lebih 2 bulan setelah melaksanakan seminar ujian proposal 

yaitu pada bulan September sampai dengan Oktober Tahun 2021. Hal ini 

disebabkan karena perihal penelitian ini membutuhkan waktu yang relevan 

dengan objek yang akan diteliti. Alasan peneliti mengambil waktu dan lokasi 

penelitian ini, karena jangkauannya yang dekat dengan tempat tinggal, mudah 

dijangkau dan ekonomis. Selain itu penelitian ini dilakukan di BUMDES di Desa 

Je’ne Tallasa Kabupaten Gowa adalah dikarenakan peneliti ingin mengetahui 

seberapa jauh model pengelolaan sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang 

perannya cukup strategis dalam menggerakan perekonomian masyarakat di 

pedesaan. 

D. Sumber Data 
 

Dalam penelitian ini, ada beberapa sumber data yang digunakan, yaitu: 

 

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu di 

Desa Je’ne Tallasa. Pada penelitian ini, sumber data primer ini 

diperoleh dari kepala Desa ataupun staf desa dan masyarakat melalui 

wawancara untuk menunjang keakuratan data mengenai model 

pengelolaan BUMDES dalam meningkatkan perekonomian desa 

dalam perspektif ekonomi Islam. 

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya, biasanya diambil melalui dokumen, buku atau melalui 

orang lain. Sumber data sekunder ini akan diperoleh di bagian Tata 

Usaha Desa Je’ne Tallasa. Data sekunder juga mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku- buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud 

laporan dan sebagainya. Sumber data lain yang berkaitan erat dengan 
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pokok penelitian penulis. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam setiap penelitian, terdapat beberapa teknik penelitian yang sering 

digunakan untuk memperoleh data di lapangan. Dalam setiap penelitian dikenal 

istilah teknik pengumpulan data yang pada hakikatnya merupakan cara-cara yang 

dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Untuk mendapatkan data 

dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui cara yaitu: 

1. Observasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan suatu 

objek dengan sistematika fenomena yang ada. Metode observasi yaitu studi 

yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala 

alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Observasi dilakukan secara 

sistematis (berkerangka) mulai dari metode sampai cara-cara 

pencatatannya. (Sugiyono, 2016). Dalam hal ini dapat diobservasi adalah 

mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan masyarakat Desa Je’ne 

Tallasa dalam keikutsertaannya dengan program BUMDES. 

2. Dokumentasi. Metode ini merupakan pengambilan data berdasarkan 

dokumentasi yang dalam arti sempit berarti kumpulan data verbal dalam 

bentuk tulisan. Penulis mengunakan metode dokumentasi untuk 

mendapatkan data tentang letak geografis, jumlah masyarakat desa, 

keadaan desa dan keadaan sarana. Metode dokumentasi adalah metode 

yang menggunakan bahan klasik untuk meneliti perkembangan yang khusus 

yaitu untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan tentang apa, 

mengapa, kenapa dan bagaimana. (Sugiyono, 2016). 
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3. Wawancara. Metode wawancara yaitu metode pengumpul data dengan jalan 

tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis yang berlandaskan tujuan 

penelitian. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 

komunikasi langsung  dengan   subjek   penelitian,   baik   dalam   situasi   

sebenarnya   ataupun   situasi buatan. (Sugiyono, 2016). Wawancara 

(Interview) merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara tanya 

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang 

diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang kongkret terkait dengan 

permasalahan yang diteliti. Sehingga berguna untuk melengkapi metode 

observasi lapangan. Sedangkan data-data yang tidak diperoleh dari 

wawancara dalam teknik ini digunakan teknik wawancara mendalam tanpa 

struktur. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan interview yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Wawancara (Interview) adalah situasi peran antar pribadi 

bertatap muka (face-to- face), ketika seseorang yakni pewawancara 

mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-

jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang 

responden. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari kepala Desa 

maupun pada masyarakat desa. 

F. Instrumen Penelitian 
 

Penelitian mengenai model pengelolaan BUMDES dalam membangun 

perekonomian desa dalam perspektif ekonomi Islam, memiliki instrumen 

penelitian utama yaitu pedoman wawancara. Agar penelitian yang dilakukan ini 
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dapat terarah dan mendapatkan data yang akurat, maka langkah awal yang 

dilakukan oleh peneliti, yaitu melakukan penyusunan kisi-kisi yang akan dijadikan 

sebagai acuan dalam pedoman wawancara (Prasetyoningrum, 2015). Kemudian 

alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam pelaksanaan penelitian 

ini, yaitu menggunakan alat tulis menulis, laptop, alat perekam suara atau 

handphone dan kamera foto. 

G. Metode Analisis Data 
 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis deskriptif kualitatif. Dimana, teknik analisis deskriptif kualitatif merupakan 

sebuah teknik analisis pemecahan masalah yang menggambarkan atau 

menganalisa hasil penelitian dengan cara mengembangkan hasil data tersebut 

kedalam bentuk kata-kata atau kalimat (Sukandarrumidi. 2004). Sedangkan pola 

pikir yang bersifat kualitatif merupakan teknik analisis data yang tidak dituangkan 

dalam bentuk statistic ataupun dalam bentuk angka, melainkan disajikan dalam 

bentuk pernyataan ataupun dalam bentuk serangkaian kata-kata, yang kemudian 

disusun secara sistematis. Dimana, langkah awal yang dilakukan dalam teknik 

analisis data deskriptif kualitatif adalah melakukan reduksi data atau melakukan 

penyederhanaan data, kemudian setelah melakukan reduksi data, data tersebut 

disajikan dan di verifikasi (Sukandarrumidi. 2004). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Geografis Dese Je’ne Tallasa 

Desa Je’ne Tallasa merupakan bagian dari Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak kurang dari 1 Km dari 

jarak ibu kota Kecamatan Palangga sedangkan jarak dari ibu kota Kabupaten 

Gowa kurang lebih 2 Km dan sekitar 5 Km dari jarak ibu kota Provinsi Sulawesi 

Selatan. Desa Je’ne Tallasa sendiri memiliki luas keseluruhan wilayah ±1,25 km2 

(Sumber data : Kantor BPS Kabupaten GowaTahun 2011). Kondisi morfologi 

Desa Je’ne Tallasa sebagian besar merupakan daratan. Sedangkan kondisi 

penggunaan lahan Desa Je’ne Tallasa sebagian besar adalah areal persawahan 

dan hampir seluruhnya wilayah bagian selatan Desa Je’ne Tallasa adalah areal 

persawahan dan dibagian selatan dengan beberapa areal perkebunan dan juga 

persawahan. 

Desa Je’ne Tallasa juga memiliki sungai dengan panjang 1 km dengan 

luas aliran sungai 0,25 km. 

Sedangkan batas-batas wilayah di Desa Je’ne Tallasa adalah : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bontoala 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pangka Binanga 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Barombong 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Palangga 

Mata pencaharian penduduk Desa Je’ne Tallasa pada umumnya adalah 

petani, namun seiring dengan perkembangan penduduk yang didukung sarana 

341 
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berkembangnya perumahan, penduduk sekarang lebih cenderung 

berpencaharian dibidang jasa dan perdagangan seiring dengan peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia dan terbukanya akses berpencaharian dibidang 

jasa dan perdagangan. Hal lain yang juga mempengaruhi bergesernya mata 

pencaharian penduduk adalah sudah berkurangnya areal pertanian yang beralih 

fungsi menjadi areal perumahan. 

B. Jenis Usaha yang Dikelola BUMDES Je’ne Tallasa 

Saat ini BUMDES Je’ne Tallasa mengelola berbagai jenis usaha 

diantaranya minimarket, usaha wisata dan usaha jasa.  

1. Minimarket 

Desa Je’ne Tallasa saat ini mempunyai minimarket, minimarket ini diberi 

nama BUMDES Mart Je’ne Tallasa. BUMDES Mart Je’ne Tallasa ini 

menjual beberapa bahan-bahan pokok seperti beras, minyak goreng dan 

barang-barang campuran lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan bersama kepala Desa Je’ne Tallasa bahwa minimarket ini 

dibagun dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan warga desa, aparat 

desa, dusun dan RTRW yang ada didesa tersebut. Keberadaan BUMDES 

Mart Je’ne Tallasa tentunya akan memberikan harga yang jauh lebih 

hemat dan dapat menghadirkan beragam pilihan kebutuhan bahan pokok 

bagi masyarakat Je’ne Tallasa. Konsep BUMDES Mart yang telah 

dijalankan oleh Pemerintah Desa Je’ne Tallasa yaitu BUMDES Mart 

sebagai solusi warga desa belanja hemat. Bisa dilihat pada gambar 

dibawah ini BUMDES Mart Je’ne Tallasa dan barang yang dijual.  
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Gambar 2. BUMDES Mart Je’ne Tallasa dan Barang yang di jual 

2. Usaha Wisata 

Jenis usaha yang dikelola oleh pemerintah Desa Je’ne Tallasa adalah 

desa wisata. Jenis usaha desa wisata masuk dalam BUMDES yang 

dimiliki Desa Je’ne Tallasa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

dengan kepala Desa Je’ne Tallasa bahwa jenis usaha desa wisata ini 

diberi nama Kampung Wisata Rewako, kawasan ini tadinya hutan, lalu 

kami tata jadi Kampung Rewako dengan konsep Desa Wisata Kawasan 

hutan yang sudah disulap jadi tempat wisata menarik itu, luasnya 2 

hektare. Untuk ke lokasi ini, kita masuk melalui pintu gerbang Desa yang 

berada di depan Stadion Kalegowa. Sejak diubah menjadi lokasi wisata, 

hutan ini telah dikunjungi banyak kalangan yang ada di Kabupaten Gowa 

dan sekitarnya. Saat ini biaya tiket masuk ke tempat wisata tersebut 

sekitar 10.000 per orang untuk orang dewasa dan anak-anak 5.000 per 

orang. Selain itu menurut kepala Desa Je’ne Tallasa bahwa sejauh ini 

kampung wisata rewako masih dalam tahap pembangunan, apalagi pada 
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masa pandemi sempat menurunkan omset wisata kampung rewako. Bisa 

kita lihat pada gambar dibawah ini tempat wisata kampung Rewako yang 

dimiliki BUMDES Je’ne Tallasa. 

 

Gambar 3. Wisata Kampung Rewako Je’ne Tallasa 

3. Jasa Angkutan 

Selain jenis usaha minimarket dan usaha desa wisata yang dimiliki oleh 

BUMDES Je’ne Tallasa Pemerintah Desa Je’ne Tallasa juga memiliki jenis 

usaha jasa angkutan. Jenis usaha tersebut masuk dalam BUMDES Je’ne 

Tallasa. Jenis usaha angkutan ini bergerak dalam pelayanan 

pengangkutan sampah bagi masyarakat yang ada di Desa Je’ne Tallasa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Je’ne Tallasa bahwa 

pelayanan jasa sampah BUMDES Je’ne Tallasa melayani pengangkutan 

sampah di sekitaran wilayah Desa Je’ne Tallasa di buang ke TPA . 

Kedepannya BUMDES ditargetkan memiliki TPST sendiri dan keuntungan 

dapat dioptimalkan. Layanan jasa angkut sampah dari BUMDES Je’ne 

Tallasa dipungut biaya dari masyarakat 20.000 perbulan dalam 

pengambilan sampah 3 x seminggu. 
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Gambar 4. Angkutan Sampah yang Dimiliki oleh 
BUMDES Je’ne Tallasa 

 

C. Model Pengelolaan BUMDES di Desa Je’ne Tallasa dalam Membangun 

Perekonomian Desa. 

1. Manajemen Strategis 

Hakikat pengertian strategi adalah penyesuaian institusi, organisasi, atau 

badan pemerintahan terhadap penyesuaian lingkungan eksternalnya. 

Institusi atau organisasi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan 

perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal akan mengalami 

kemunduran atau kegagalan. Apabila ditinjau dari perspektif manajemen, 

maka strategi adalah upaya mengembangkan keunggulan-keunggulan 

atau institusi dalam lingkungan eksternal yang kompetitif untuk 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rumusan strategi 

menyinggung masalah bagaimana penggunaan atau pengelolaan sumber 

daya organisasi dan masalah interaksi organisasi dengan lingkungan 

eksternalnya. 
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Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam 

merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-

keputusan lintas fungsinal yang memampukan sebuah organisasi 

mencapai tujuannya. Tujuan manajemen strategis adalah untuk 

mengeksploitasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda 

untuk esok. Perencanaan jangka panjang sebaliknya berusaha untuk 

mengoptimalkan tren-tren dewasa ini untuk esok. Menerapkan 

manajemen strategi tentu tidak hanya memikirkan apa yang dibutuhkan 

saat ini, namun memikirkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan 

datang. Untuk itu dalam menerapkan manajemen strategi menghasilkan 

startegi yang berguna menyukseskan tujuan organisasi. Strategi haruslah 

dibuat oleh penyusun yang ahli dalam bidangnya. Penyusun strategis 

adalah individu-individu yang paling bertanggung jawab bagi keberhasilan 

atau kegagalan sebuah organisasi. Penyusunan organisasi membantu 

organisasi mengumpulkan, menganalisis, serta mengorganisasi informasi. 

Mereka melacak kecenderungan-kecenderungan industri dan kompetitif, 

mengembangkan model peramalan dan analisis skenario, mengevaluasi 

kinerja korporat dan individual, mencari peluang-peluang, mengidentifikasi 

ancaman dan mengembangkan rancangan aksi yang kreatif. 

Agar berjalannya BUMDES dengan baik terdapat beberapa prinsip 

pengelolaan BUMDES yang dijalankan pemerintah Desa Je’ne Tallasa 

berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Je’ne Tallasa, sebagai 

berikut : 
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a. Kooperatif 

Prinsip pengelolaan kooperatif diartikan sebagai sebuah komponen 

yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang 

baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Komponen 

yang dimaksud ialah pemerintah Desa, BPD, pemerintah Kabupaten dan 

masyarakat. 

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Je’ne Tallasa 

tentang prinsip kooperatif, mengatakan bahwa: “Komponen semuanya 

terlibat dalam proses pembentukan BUMDes tersebut semua memberikan 

pandangan terkait dengan kemajuan BUMDES yang dikelola oleh 

pemerintah Desa Je’ne Tallasa.  Pada intinya bahwa setiap komponen 

Pemerintah setempat maupun pemerintah Desa membagun BUMDES 

harus mempunyai prinsip bahwa setiap usaha yang dikelola harus sesuai 

dengan kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Desa Je’ne 

Tallasa. 

b. Partisipatif 

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus bersedia 

secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang 

dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES yang dikelola oleh 

pemerintah Desa Je’ne Tallasa.  

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Je’ne Tallasa tentang 

prinsip kooperatif, mengatakan bahwa: “BUMDes di Desa Je’ne Tallasa 

memiliki beberapo komponen terlibat yaitu pemerintah desa, pengelola 

BUMDES, BPD dan masyarakat. Harus mampu saling mendukung dalam 

setiap aktivitas usaha yang dijalankan oleh BUMDES, tapi masyarakat 
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setempat sepenuhnya mendukung kegiatan operasional BUMDES 

dikarenakan tidak melayani dalam bentuk bon”. 

c. Emansipatif  

Emansipatif adalah Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES 

harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.  

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa tentang prinsip 

kooperatif, mengatakan bahwa:  “BUMDes di Desa Je’ne Tallasa rata-rata 

beragama islam, semua komponen yang terlibat tidak harus memandang 

dari mana asalnya ataupun kesehariannya seperti apa”. 

d. Transparan  

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum 

harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah 

dan terbuka. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMDes harus 

mau memberikan informasi tentang BUMDes dan tidak mempersulit 

dalam perolehan informasi tersebut, sehingga diperlukan desain sistem 

pemberian informasi dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan 

kepentingan masyarakat umum. 

“Pihak pengelola BUMDes Je’ne Tallasa dalam aspek tranparansi 

kepada pemerintah Desa Je’ne Tallasa tentang apa saja yang dihasilkan 

BUMDes tersebut selalu dilaporkan baik pendapatan maupun 

pengeluaran yang dilakukan dalam mengelola BUMDES yang ada di Desa 

Je’ne Tallasa. Saat ini pengelola BUMDES mengelola sebuah website 

atau blok khususnya untuk jenis usaha Wisata Kampung Rewako yang 

selalu memberikan informasi kepada masyarakat tentang daya tarik yang 
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dimiliki Kampung Wisata Rewako. Selain itu BUMDES yang ada di Desa 

Je’ne Tallasa dalam jenis usaha akutan sampah mempunyai call center 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Desa Je’ne 

Tallasa. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya 

transparansi antara pihak BUMDES ke pemerintah Desa Je’ne Tallasa 

dalam  pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Je’ne 

Tallasa dan adanya sistem informasi yang dapat dikelola dan adanya call 

center yang disediakan dalam menerima keluhan masyarakat tentang 

jenis usaha angkutan sampah. 

e. Akuntabilitas 

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

teknis maupun administratif. Setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh 

BUMDES harus bisa dipertanggungjawabkan untuk tetap dapat menjaga 

prinsip akuntabel. Biasanya dalam bentuk laporan pertanggung jawaban 

yang disampaikan setiap periode oleh pengelola BUMDES. 

f. Sustainable 

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh 

masyarakat dalam wadah BUMDES. Untuk dapat bertahan dalam 

persaingan usaha, BUMDES harus terus berinovasi dan mempertahankan 

kualitas usahanya yang dibantu oleh seluruh komponen BUMDES. Hal ini 

berkaitan dengan perkembangan omzet, perolehan laba/rugi, kondisi 

barang/jasa, sistem pelayanan, upaya promosi, lokasi dan ekspansi usaha 

BUMDES. 
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Saat ini BUMDES yang ada di Desa Je’ne Tallasa khususnya untuk 

jenis usaha wisata dimana masyarakat yang ada didesa tersebut bisa 

berjualan (hasil olahan makanan yang sudah di buat) di halaman 

Kampung Wisata Rewako. Selain itu masyarakat bisa menitip barang, 

karya seni yang dimiliki atau hasil pertanian yang dimiliki masyarakat 

tersebut di BUMDES Mart untuk dijual. 

D. Perspektif Ekonomi Islam Dalam Mengelola BUMDES Di Desa Je’ne 

Tallasa 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan salah satu lembaga 

perekonomian yang sebagian modalnya dimiliki oleh Desa yang dipisahkan 

melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa guna 

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

kesejahteraan masyarakat. Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) Je’ne Tallasa sebagaimana diuraikan sebelumnya, telah dapat 

membantu kehidupan masyarakat baik melalui pinjaman modal, penyediaan 

sembako (Je’ne Tallasa Mart), jasa pelayanan (Angkutan Sampah) maupun 

destinasi wisata Kampung Rewako yang sedikit banyak BUMDES ini telah 

berperan bagi masyarakat meskipun belum maksimal.   

Keadaan ini sangat dianjurkan oleh agama karena BUMDES telah 

memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang 

membutuhkannya seperti firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 2  
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yang berbunyi: 

ثْمِ   َوتَعَاَونُْوا َعلَى اْلبِر ِ َوالتَّْقٰوۖى َوََل تَعَاَونُْوا َعلَى اَْلِ
َ َشِدْيُد اْلِعقَابِ  َ ۗاِنَّ ّٰللاه   َواْلعُْدَواِن َۖواتَّقُوا ّٰللاه

Terjemahannya:   

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kabaikan dan taqwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Selain itu, pinjaman dana yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) kepada masyarakat juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan 

masyarakat, agar di dalam masyarakat tercipta kesejahteraan, karena tujuan 

Ekonomi Islam sebagai berikut:   

a. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam.  

b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid 

berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang 

universal.  

c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan 

merata.  

d. Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks 

kesejahteraan sosial 

Demikian juga, Badan Usaha Miliki Desa (BUMDES) memberikan 

bimbingan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang 

bermanfaat bagi hidupnya sebagaimana firman Allah dalam surah al-

Mujadalah ayat 11 yang berbunyi: 
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ُ  لَُكْم   َواِذَا قِْيلَ  ا اَِذا قِْيلَ  لَُكمْ  تَفَسَُّحْوا فِى اْلَمٰجِلِس  فَاْفَسُحْوا يَْفَسحِ  ّٰللاه  ٰيْٓاَيَُّها الَِّذْينَ  ٰاَمنُْوْٓ

ُ  بَِما ُ  الَّ ِذْينَ  ٰاَمنُْوا ِمْنُكْم   َوالَِّذْينَ  اُْوتُوا اْلِعْلمَ  َدَرٰجت ۗ  َوّٰللاه  اْنُشُزْوا فَاْنُشُزْوا يَْرفَعِ  ّٰللاه

 تَْعَملُْونَ  َخبِْير   - ١١

Terjemahannya:   

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapanglapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan 

 

Namun jika kita teliti lebih dalam keberadaan BUMDES Je’ne Tallasa 

dari segi jenis usaha yang dimilik memang banyak memberi kemudahan bagi 

masyarakat Desa Je’ne Tallasa. Dapat kita ketahui pengelolaan BUMDES 

Je’ne Tallasa ini dapat dikatakan sudah menggunakan teknologi dari 

penginputan barang dan proses pembayaran (kasir) yang ada di Je’ne Tallasa 

Mart selain itu wisata Kampung Rewako sudah mempunyai aplikasi sistem 

informasi guna untuk mempromosikan destinasi wisata yang dimiliki dan jenis 

usaha angkutan sampah memiliki call center untuk pelayanan masyarakat.  

Menjalankan suatu usaha juga tentu harus sesuai dengan prinsip-

prinsip ekonomi islam karena prinsip ekonomi dalam Islam itu sendiri 

merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka 

Ekonomi Islam yang digali dari Al-qur’an dan As-sunnah. Prinsip ekonomi ini 

berfungsi sebagai pedoman dasar sebagai individu dalam berperilaku 

ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia memang sudah diatur 
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dalam Al-qur’an dan As-sunnah, kegiatan yang dilakukan selain mengacu 

pada beberapa prinsip ekonmi islam, kegiatan ekonomi atau usaha yang kita 

lakukan juga memiliki etika. Etika ini yang akan menuntun agar segala apa 

yang kita kerjakan tidak akan merugikan orang lain dan akan membawa 

kamaslahatan bagi usaha kita dan bagi orang lain. Prinsip dasar etika islami 

dan prakteknya dalam bisnis yaitu: 

a. Prinsip Keadilan 

 Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam prekonomian islam kepada 

seluruh umat manusia, baik dalam menjalankan aktifitas sehari-hari yang 

tidak berkaitan dengan orang lain ataupun berkaitan dengan masyarakat 

banyak. Prinsip keadilan berarti tidak membeda- bedakan orang lain baik 

dari status, kekayaan dan kondisi sosial. Prakteknya dalam bisnis: 

1. Terdapat kesamaan perlakuan 

2. Kesamaan hak kompensasi 

3. Tidak adanya pihak yang dirugikan 

Dalam hal ini BUMDES telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam 

yaitu prinsip keadilan. BUMDES memberikan perlakuan yang sama antara 

masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, contohnya saja setiap 

masyarakat dapat bergabung atau ikut serta dalam unit usaha BUMDES yang 

dimiliki pemerintah Desa Je’ne Tallasa salah satunya yaitu pengelolaan 

Kampung Wisata Rewako siapapun bisa bekerja dan tentunya sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh BUMDES Je’ne Tallasa. 
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b. Equilibrium (Keseimbangan) 

 Keseimbangan, kebersamaan dan kemoderatan merupakan prinsip 

etis yang harus ditetapkan dalam aktivitas bisnis. Prakteknya dalam 

bisnis: 

1. Adanya keselarasan antara urusan bisnis dan urusan akhirat 

seperti kebebasan beribadah. 

2. Melakukan keseimbangan antara usaha dan lingkungan 

sekitarnya. 

Dalam hal ini juga BUMDES telah memenuhi prinsip yang kedua yaitu 

keseimbangan, salah satunya yaitu masyarakat Desa Je’ne Tallasa memiliki 

kebebasan dalam beribadah sesuai dengan agama yang mereka yakini tidak 

ada yang menghalangi orang lain menjalankan praktek ibadahnya, selama 

tidak ada unsur penistaan agama lain di dalamnya. 

Dengan demikian masyarakat Desa Je’ne Tallasa tetap taat pada aturan-

aturan yang ada menurut Islam serta memenuhi kebutuhannya menurut Islam. 

Dalam hal menjalankan pekerjaannya atau menggunakan jasa dari unit-unit 

usaha yang dikelola BUMDES Je’ne Tallasa ini tetap mengikuti syariat-syariat 

Islam. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

pengelolaan Badan Usaha Milik desa (BUMDES) Desa Je’ne Tallasa 

Kabupaten Gowa yaitu : 

1. Jenis usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

Je’ne Tallasa Kabupetn Gowa diantaranya Je’ne Tallasa Mart untuk 

memenuhi kebutuhan pokok masyarakat (gas LPG, gula, beras, telur, 

minyak sayur dan lainnya) selain itu adanya jenis usaha jasa angkutan 

sampah untuk melayani masyarakat dan terdapatnya jenis usaha 

wisata Kampung Rewako. BUMDES yang miliki tentunya sangat 

bermanfaat dalam perkembangan perekonomian desa dan sebagai 

tempat lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. 

2. Agar BUMDES berjalan dengan baik terdapat beberapa prinsip 

pengelolaan yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, Transparan. 

Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Je’ne Tallasa telah 

sepenuhnya melaksanakan prinsip pengelolaan tersebut dalam 

mengelolah jenis usaha yang tergabung dalam BUMDES Je’ne 

Tallasa. 

3. Peran dan Kontribusi BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat 

menurut ekonomi islam tidak hanya diukur berdasarkan materi saja 

tetapi juga non materi. Terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan 

48 
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Kampung Wisata Rewako,Penyediaan sembako maupun jasa 

pelayanan yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Je’ne 

Tallasa adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hal ini 

merupakan sifat saling tolong menolong sesama muslim, dan tentunya 

sesuai dengan tujuan maupun prinsip ekonomi islam itu sendiri yaitu 

untuk kemaslahatan umat. maka dari itu agama memperbolehkan hal 

tersebut. Dan tidak hanya itu, masyarakat Desa Je’ne Tallasa sudah 

dapat dikatakan sejahtera dalam pandangan Islam karena telah dapat 

memenuhi kebutuhan al-dharuriyyah, al-hajjiyah, dan al-tahsinniyyah.   

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang 

dapat penulis sampaikan ialah sebagai berikut: 

1. Diharapkan pengelolaan BUMDES kedepannya dapat dikelola secara 

syari’ah dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan tentunya sesuai 

dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. 

2. Untuk pengurus BUMDES Je’ne Tallasa diharapkan untuk dapat lebih 

memperluas dan meningkatkan peran serta kontribusinya terhadap 

Masyarakat Desa Je’ne Tallasa seperti memaksimalkan kinerja unit 

usaha maupun kinerja sumber daya manusia pengurusnya. 

3. Bagi Pemerintah Desa diharapkan dapat memberikan perhatian khusus 

untuk penguatan dan pengembangan BUMDES dengan melalui 

supervisi, pendamping dan fasilitasi sehingga diharapkan BUMDES 
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dapat lebih berperan dan berkontribusi baik bagi Desa maupun 

Masyarakat. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

 

 

 

 

No. Pertanyaan Coding 

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjalankan usaha Bumdes saat ini? KD 

2. Apa alasan Bapak/Ibu menjalankan usaha Bumdes Smart 

ini? 

KD 

3. Adakah perubahan lingkungan sebelum dan sesudah setelah 

berdirinya usaha Bumdes Smart ini? 

KD, N 

4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya usaha 

Bumdes Smart ini? 

W, N 

5. Apakah di Bumdes Smart ini memberikan harga yang lebih 

murah daripada yang lain? 

W, N 

6. Sejak kapan Bapak/Ibu menjalankan usaha Jasa Angkutan 

Sampah saat ini? 

KD 

7. Apa alasan Bapak/Ibu menjalankan usaha Jasa Angkutan 

Sampah ini? 

KD 

8. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya usaha 

Bumdes Smart ini? 

KD, M 

9. Apakah usaha ini sangat membantu Bapak/Ibu ? M, F 

10. Berapakah biaya yang diberikan kepada Bapak/Ibu untuk 

menjadi pelanggan dalam jasa angkutan sampah ini? 

M, F 

11. Sejak kapan Bapak/Ibu menjalankan usaha Kampung 

Rewako saat ini? 

KD 

12. Apa alasan Bapak/Ibu menjalankan usaha Kampung 

Rewako ini? 

KD 

13. Bagaimana menurut Bapak/ibu dengan hadirnya kampung 

rewako ini? 

I 

14. Apakah terdapat kontribusi yang dibayarkan jika pengunjung 

datang ke kampung rewako? 

KD, I 

15. Apakah masyarakat dilibatkan dalam kepengurusan 

kampung rewako ini? 

KD, I 
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TRANSKIP 

1. KD Sejak tahun 2018 

2. KD • Sebagai wadah penggerak ekonomi 
warga Je’ne tallasa 

• Memenuhi kebutuhan pokok staf desa, rt-
rw. Dan masyarakat sekitarnya 

• Meningkatkan kontribusi pada desa je’ne 
tallasa 

  

3. KD 
 
 

N 

Ada. Masyrakat lebih senang belanja karena 
harga yang di tawari lebih murah 
 
Tentu ada karena selain harga lebih murah juga 
dapat lebih muda dijangkau. 

4. W Sangat membantu  apalagi ditengah keadaan 
seperti ini,ekonomi melunjak naik namun 
pendapatan berkurang. 

 N Menurut saya ini akan menjadi peluang besar 
bagi pelaku usaha UMKM. 

5. W 
 

N 

Iya , harga yang ditawarkan lebih murah 
 
Iya betul 

6. KD Sejak Tahun 2020 

7 KD • Banyaknya kebutuhan warga terkait 
masalah kebersihan di desa je’ne tallasa  

• Mengelolah banyak sampah sekaligus 
menjaga kebersihan desa  

• Meningkatkan kontribusi pada desa je’ne 
tallasa 

8. KD 
 
 
 

M 

 Warga tidak perlu lagi keluar dari perumahan 
untuk membuang sampah karena sudah ada 
Jasa angktan sampah yang di sediakan oleh 
desa 
 
Sangat membantu karena dapat mengurangi 
penumpukan sampah yang berlebihan, dan 
mengurangi potensi terjadinya kiebanjiran 

9. M 
 

F 

Tentu saja ini sangat membantu 
 
Iya, karena tidak usah keluar rumah lagi untuk 
buang sampah 
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10. M 
 

F 

2O ribu perbulan 
 
20 ribu 

11. KD Sejak Tahun 2020 

12. KD • Untuk pemberdayaan masyarakat dan 
umum yang ada di desa je’ne tallasa 

• Sarana membangun budaya gotong 
royong dan sarana untuk komunikasi 
dalam hal penanganan covid 19 

• Sebagai wisata untuk warga je’ne tallasa 
dan umum 

13. I Ini sangat luar biasa karena mampu 
meningkatkan kuantitas  
desa je’n tallasa pada desa lain 

14. KD 
 
 
I 

Tentu ada, karena sebagai peningkatan wisata 
kampung rewako 
 
Iya, 2000 perorang 

15. KD 
 
 
I 

Iya sebagian masyakarat ikut sertya dalam 
kepengurusan Wisata kampung rewako 
 
Benar, karena ada yang kerja juga di dalam 
wisata kampung rewako 
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REDUKSI 

 

1. 
 

KD BumDes Smart didirikan sejak 2018 dan sudah 4 
tahun 

2. KD Adapun alasan kenapa BumDes Smart didirkan 
karena pemenuhan kebutuhan ekonomki 
dengan harga lebih murah 

3. KD, N Ya tentu saja karena masyarakat lebih senang 
berbelanja karena lebih mudah dijangkau untuk 
memenuhi kebutuhan sehari hari dan tentunya 
dengan harga lebih terjangkau pula. 

4. W Sangat membantu ekonomi masyarakat apalagi 
kalangan ekonomi menengah bawah. 

5. W,N Ya, harga yang ditawarkan lebih murah. 

6. KD Tahun 2020 

7. KD Banyaknya keluhan warga terkait masalah 
kebersihan sekaligus meningkatkan konstribusi 
dalam mengelola sampah . 

8. KD,N Tidak adalagi penumpukan sampah yang terjadi 
yang mengakibatkan terjadinya banjir di Desa 
Je’netallasa. 

9. M,F Tentu saja membantu karena tidak usah lagi 
keluar rumah membuang sampah. 

10. M,F 20 ribu perbulan. 

11. KD Sejak tahun 2020 

12. KD Sebagai sarana membangun budaya gotong 
royong dan tempat destinasi hiburan masyarakat 
sekaligus tempat komunikasi dalam hal 
penanganan covid 19. 

13. KD Sangat luar biasa karena mampu meningkatkan 
pertumubuhan ekonomi desa Je’netallasa. 

14. KD,I Tentu ada, mereka akan menikmati fasilitas yang 
ada di desa rewako je’netallasa. 

15. KD,I Iya,sebagian masyarakat ikut serta dalam 
kepengurusan kampung rewako desa 
Je’netallasa. 

   

 

 

  



57  

 
  

Surat Izin Penelitian 
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LAMPIRAN FOTO PENELITIAN 

 

Lampiran 1. Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Je’ne Tallasa 
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