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Kelancaran penyelengaraan permerintahan dan berhasilnya pembangunan Nasional di segala 

bidang, baik secara fisik maupun mental spiritual, dalam mencapai sasaran pembangunan, sangat 

bergantung pada birokrasi pemerintahan dan optimalisasi pelaksanaan program-program 

pembangunan. Kabupaten Trenggalek sebagai daerah otonom, menyadari bahwa hal 

tersebutmerupakan salah satu pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan secara bertahap dan 

berkelanjutan, serta menjadi pendorong kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan 

tugaspemerintahannya. Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli desa maka 

dibentuklah program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif. Sedangkan lokasi penelitian adalah 

pada secretariat daerah Kabupaten Trenggalek. Subyek penelitian yang digunakan adalah unit 

analisis yang berupa lembaga. Sumber data pada penelitian ini adalah person dan paper. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah obsevasi, wawncara dan dokumentasi. Sedangkan 

teknik analisa data yang digunakan pada penmelitian ini adalah reduksi, display data dan 

penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Trenggalek dalam pengawasan yang optimal sehingga menunjukkan hasil yang cukup 

memuaskan, hanya saja masih terdapat kelemahan berkaitan dengan budaya kolusi antara 

pengawas dan obyek pengawasan. Sedangkan peran Bagian Tata Pemerintahan berkaitan dengan 

pembinaan masih belum optimal, terbukti pada realisasi pengembangan bentuk Badan Usaha 

Milik Desa yang belum terlaksana dan sosialisasi terhadap masyarakat yang kurang merata. 

Dari hasil penelitian, Bagian Tata Pemerintahan perlu meningkatkan profesionalitas pengawasan 

terhadap program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada denga adanya tindakan tegas 

terhadap segala bentuk penyelewengan sehingga optimalisasi pengawasan tersebut untuk 

meminimalisir keumungkinan penyelewengan-penyelewengan. Perluadanya peningkatan 

peranan dan pembinaan terhadap Badan usaha Milik Desa, sehingga program yang sedang 

dijalankan tersebut berjalan lebih baikdan mengalami perkembangan yang lebih maksimal, 

terutama yang berkaitan dengan pengembangan bentuk Badan Usaha Mulik Desa. Perlu adanya 

perumusan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa yaitu 

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek  

Sehingga dimasa yang akan datang program ini akan lebih maksimal dalam pelaksanaan 

pencapaian tujuan. 

 


