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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara teoritis pemekaran daerah yang sudah berlangsung di berbagai 

wilayah di Indonesia berasumsi bahwa pembentukan wilayah memiliki korelasi 

positif dengan peningkatan kehidupan demokrasi masyarakat lokal. Asumsi ini 

sangatlah logis, sebab ketika terjadi pemekaran wilayah, maka secara otomatis 

akan terjadi penambahan unit pemerintahan. Selanjutnya, jangkauan teritorial 

secara otomatis menjadi semakin pendek/dekat, sementara jumlah penduduk 

yang harus dilayani pun menjadi semakin sedikit. 

Namun secara praktis, ternyata dalam perkembangannya pemekaran 

daerah di Indonesia dihadapkan pada banyak persoalan. Sejak awal 

pembentukannya, pemekaran daerah cenderung diwarnai dengan banyak 

masalah yang berupa konflik perbatasan, konflik ibukota, masalah utang-

piutang dan serah terima asset-asset daerah, dan lain-lain. Dalam 

perkembangannya kemudian, daerah-daerah baru tersebut antara lain 

berdasarkan hasil evaluasi Depdagri (2005), Bappenas (2007), Kompas (2008), 

Lemhannas (2009) menunjukkan lebih banyak yang mengalami permasalahan 

daripada membuat kemajuan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan 
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kualitas pelayanan publik yang dicita-citakan Peraturan Pemerintah (PP) 

No.129 Tahun 2000 yang kemudian diganti dengan PP No.38 Tahun 2007
1
 

Secara empiris, pemekaran daerah tidak hanya terjadi pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten atau Kota saja. Paradigma konsep pemekaran daerah juga 

semakin meluas pada tatanan pemerintah tingkat bawah yaitu pemerintah desa. 

Pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah 

desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat dengan 

memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun sosial budaya masyarakat 

setempat. Tujuan pemekaran adalah meningkatkan pelayanan dan 

mempercepat pembangunan. Adanya pemekaran diharapkan dapat 

menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan. 

Batu merupakan wilayah Admimistarsi Kabupaten Malang. Batu 

ditetapkan sebagai wilayah Administrasi pada 27 April 1993. Pada tanggal 11 

April 1995 Bupati Malang, Abdul Hamid M, mengirim surat ke Gubernur Jawa 

Timur tentang peningkatan status Kota Batu dari kota administratif menjadi 

kotamadya. Keputusan final tentang peningkatan status bagi kota Batu dari 

kota administratif menjadi kotamadya oleh Ketua Komisi II DPR-RI dengan 

hasil diputuskan pengangkatan status Batu bersama dengan 11 kota di 

Indonesia lainnya pada tanggal 28 Mei 2001.  Pada tanggal 17 Oktober 2001 

Secara resmi Kotatif Batu ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota, 

yang terpisah dari Kabupaten Malang yang meliputi tiga Kecamatan 

                                                 
1
 Ratnawati, 2010. Satu dasa warsa pemekaran daerah era Reformasi: kegagalan otonomi daerah. 

Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, 2010. hal 124 
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(Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo) terdiri dari 19 

Desa serta Kelurahan. 

Seiring dengan perkembangan kota Batu yang semakin maju dan 

meningkatkan kepadatan penduduk, menyebabkan adanya ketimpangan pada 

kecamatannya yang hanya berjumlah tiga kecamatan yaitu kecamatan Batu, 

Kecamtan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo. .terlihat dari luas masing-masing 

wilayah kecamatan dan jumlah penduduk di kecamatannya. Hal inilah yang 

dianggap menjadi salah satu dari banyaknya penyebab kurang meratanya 

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Untuk 

mengatasi masalah ini pemerintah Kota Batu melakukan pemekaran di tiap 

kecamatan dan desa. 

Pemekaran dan pembentukan desa lebih sejatinya ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa 

Menjadi Kelurahan. Menurut Permendagri ini, yang dimaksud dengan 

pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang 

bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau 

pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Dengan kata lain, Permendagri 

ini mengatur secara bersamaan paket pembentukan, penggabungan atau 

penghapusan desa. Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan 

pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

desa. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul 

desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 
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Pembentukan desa dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan 

pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.  

Kemendagri menyatakan bahwa pasca kebijakan soal pemekaran 

Daerah Otonomi Baru  tahun 1999, jumlah wilayah baru saat ini sekitar 50 

persen lebih banyak dari sebelumnya. Sebelum kebijakan soal pemekaran DOB 

Daerah Otonomi Baru , terdapat 50.000 desa, kini jumlahnya mencapai 74.000 

lebih. Sedangkan jumlah kecamatan yang sebelumnya hanya 5000 kecamatan, 

kini jumlahnya mencapai 8000.
2
  

Desa Sumber Brantas merupakan salah satu desa pemekaran yang ada 

di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Kondisi Desa Sumber Brantas sebelum 

dimekarkan dari desa induknya yaitu Desa Tulungrejo sangat menyulitkan bagi 

pemerintah desa dan masyarakat desa. Wilayah desa yang terlalu luas membuat 

kawasan-kawasan desa menjadi terpencar sehingga mempersulit rentang 

kendali pemerintah desa. Faktor kewilayahan ini juga menjadi suatu 

penghambat dalam proses pemerataan pembangunan karena pemerintah desa 

kesulitan untuk menjangkau keseluruhan wilayah desa dengan kondisi wilayah 

yang luas serta kawasan-kawasan desa yang terpencar 

Desa Sumberbrantas secara administratif masih ikut  wilayah Desa 

Tulungrejo dan dulunya adalah sebuah Dusun.  Jarak Dusun ke Desa ±10 km, 

dan perkembangan Penduduk  sangat cepat baik sosial maupun 

perekonomiannya maka masyarakat merasa perlu adanya pelayanan yang cepat 

dan tepat. Pemekaran Desa sumberbrantas merupakan aspirasi dan keinginan 

                                                 
2
 http://otonomiindonesia.com/2016/02/21/moratorium-daerah-otonomi-baru-dob/ 
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masyarakat desa sediri dengan maksud untuk mandapat  pelayanan   secara 

optimal/maksimal, dan  memudahkan  masyarakat  dalam  hal pelayanan surat 

menyurat agar lebih dekat  dan lebih cepat, maka  masyarakat Desa 

Sumberbrantas berkeinginan memisahkan dari Pemerintahan Desa Tulungrejo, 

sehingga pada tanggal 21 Desember 2005 Dusun Sumberbrantas diresmikan 

menjadi Desa Persiapan oleh Drs. IMAM  KABUL  Msi,MHum  Walikota 

Batu dan setelah ± 2 ( dua) tahun menjadi Desa Persiapan maka pada tanggal 

22 Agustus 2007  juga  Oleh Walikota Batu  diresmikan menjadi Desa 

Definitif.
3
 

Bertambahnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, 

sosial budaya dan meningkatnya beban tugas di bidang penyelenggaran 

pemerintah di wilayah pedesaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2007 pada tanggal 6 Agustus 2007 tentang 

Pembentukan Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Pemekaran 

wilayah Desa Sumberbrantas pada dasarnya merupakan upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpedoman pada pertumbuhan 

ekonomi dengan memperhatikan daya dukung wilayah, baik dari segi aspek 

pelayanan masyarakat, aspek pemerintahan, aspek sosial ekonomi, dan aspek 

potensi wilayah yang ada. Pemekaran desa Sumberbrantas diharapkan akan 

memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat, terutama masyarakat 

yang berada di pedalaman, seperti lebih meningkatkan dan mendekatkan 

pelayanan pada masyarakat secara efektif dan efisien, mempercepat 

                                                 
3
 Monografi Desa Sumberbrantas 2008, hal 40 
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pertumbuhan ekonomi masyarakat, mempercepat proses pelaksanaan 

pembangunan disegala bidang kehidupan, mempercepat pengelolaan sumber 

daya alam (SDA) yang ada, meningkatkan keamanan dan ketertiban 

Namun dalam pengamatan pada desa hasil pemekaran Desa Sumber 

Brantas yang ada di kecamatan Bumiaji, ditemukan gejala adanya  

permasalahan antara lain adanya konflik Horizontal dalam kepemimpinan desa. 

Untuk itu perlu adanya  kebijakan yang tepat guna terhadap daerah otonom 

baru yang telah ada. Apakah setelah adanya daerah otonom baru hasil 

pemekaran wilayah, menimbulkan hasil yang memuaskan/ tidak. Apakah 

kinerja meningkat atau tidak. Apakah dengan adanya pemekaran malah 

menimbulkan konflik horizontal atau malah menjadikan daerah semakin 

makmur dan sejahtera. Evaluasi dilaksanakan karena memang tidak seluruh 

program kebijakan publik membuahkan hasil yang diinginkan. Terkadang 

kebijakan yang dibuat gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi 

adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat atau sasaran suatu 

kebijakan 

Penelitian tentang pemekaran wilayah di Kota Batu, dilandasai oleh 

pemikiran bahwasanya dalam kerangka substantif, pemekaran wilayah baik 

kecamatan maupun kelurahan adalah sebuah produk kebijakan publik, yang 

haruslah berada pada ranah upaya pemerintah untuk memecahkan masalah 

publik di wilayah bersangkutan, karenanya haruslah diupayakan berada dalam 

rel kebijakan yang berasas pada sebesar-besarnya kepentingan publik, oleh 
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karena itu perlu dilakukan studi keberlanjutan untuk mengkaji Pemekaran Desa 

Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana  Proses Pemekaran Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji 

Kota Batu? 

2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksnaan 

Pemekaran Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 

3. Permasalahan apa saja yang timbul dalam Pemekaran Desa Sumber 

Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 

tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Mengetahui Pemekaran Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota 

Batu.  

2. Mwengwetahui Faktor pendukung dan penghambat pelaksnaan 

Pemekaran Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

3. Mengetahui Permasalahan apa saja yang timbul dalam Pemekaran Desa 

Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi Bahan referensi dalam rangka 

pengembangan khazanah ilmu pengetahuan terutama yang terkait dengan 

Otonomi Daerah  dalam Rangka Pemekaran Daerah. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Batu diharapkan dapat 

menjadi kontribusi positif dalam membuat kebijakan yang terkait  dengan 

upaya pemekaran daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik 

pada masyarakat. 

E. Definisi Konseptual 

1. Desa  

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat 

politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. 

Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

disebutkan bahwa : “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”. Dalam struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain 
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sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat 

penting. 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2006 tentang 

pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa 

menjadi kelurahan, pada bab 2 pasal (2) disebutkan bahwa : “Pembentukan 

desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat”. Pembentukan desa atau pemekaran 

desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan 

dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan 

masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam 

rangka penataan desa yang lebih efektif dan efisien 

2. Pemekaran Daerah 

Secara teoritis, pemekaran daerah pertama kali dikaji oleh Charles 

Tibout-sebagaimana dikutip Nurkholis—dengan pendekatan public choice 

school. Dalam artikelnya “A Pure Theory of Local Expenditure”, ia 

mengemukakan bahwa pemekaran daerah dianalogikan sebagai model 

ekonomi persaingan sempurna dimana pemerintah daerah memiliki kekuatan 

untuk mempertahankan tingkat pajak yang rendah, menyediakan pelayanan 

yang efisien, dan mengijinkan setiap individu masyarakat untuk 



10 

 

mengekspresikan preferensinya untuk setiap jenis pelayanan dari berbagai 

tingkat pemerintah yang berbeda. 
4
 

Pemekaran daerah menurut Pasal 1 PP Nomor 78 tahun 2007 adalah 

pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. 

Pemekaran daerah dapat dipahami sebagai pembagian kewenangan 

administratif dari satu wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah. Pembagian 

tersebut juga menyangkut luas wilayah maupun jumlah penduduk sehingga 

lebih mengecil. Pada level provinsi menghasilkan satu pola yakni dari satu 

provinsi menjadi satu provinsi baru dan satu provinsi induk. Sementara pada 

level kebupaten terdiri dari beberapa pola yakni, Pertama, dari satu kebupaten 

menjadi satu kabupaten baru (Daerah Otonom Baru; DOB) dan kabupaten 

induk. Kedua, dari satu kabupaten menjadi satu kota baru dan kabupaten induk. 

Ketiga, dari satu kabupaten menjadi dua kabupaten baru dan satu kabupaten 

induk 
5
 

Secara yuridis-konstitusional, landasan yang memuat persoalan 

pemekaran daerah terdapat dalam UUD 1945 Pasal 18, bahwa, “negara 

kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu 

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu 

mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang. Selain 

itu, pemerintahan daerah juga berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya, 

                                                 
4
 Siswanto, Sunarno. 2009 . Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Cet-III, Penerbit Sinar 

Grafika. Jakarta: hal . 15 
5
  Antonius Tarigan, “Dampak Pemekaran Wilayah,” dalam Majalah Perencanaan, Edisi 01/ tahun 

XVI/2010, hal. 23 
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kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 

urusan Pemerintah Pusat.” 
6
 

Terdapat beberapa alasan mengapa pemekaran daerah menjadi 

pendekatan yang diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, yaitu: Pertama, keinginan untuk menyediakan pelayanan 

publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/ terukur. 

Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru ini diasumsikan 

akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan 

pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah 

pelayanan yang lebih luas. Kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi 

penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi 

daerah berbasiskan potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang 

otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi 

ekonomi daerah baru. Ketiga, penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di 

sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan dibidang politik dan pemerintahan. 

Kenyataan politik seperti ini karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara 

formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak adanya 

pemekaran daerah. 
7
 

Pemekaran daerah merupakan serangkaian tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh individu/pejabat atau  kelompok pemerintah yang diarahkan 

pada tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan sebelumnya yaitu 

                                                 
6
  Lihat UUD 1945 Pasca Amandemen, Pasal 18 

7
 Arif Rosman Effendy. 2007. “Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota,” Input Paper riset, DRSP 

bekerjasama dengan USAID, Jakarta. 
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untuk melakukan pemecahan”satu wilayah untuk membentuk satu unit 

administrasi lokal baru 

3. Pemekaran Desa 

Dalam konteks desa, pembentukan, penghapusan dan penggabungan 

desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 yang 

merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 216 (1) Undang-Undang No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan pemerintah ini 

disebutkan bahwa pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa 

desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa 

menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah 

ada.  

Selanjutnya dalam Permendagri No. 28 Tahun 2006 Tentang 

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa 

Menjadi Kelurahan, tertera syarat-syarat pembentukan desa baru, diantaranya 
8
: 

a. Jumlah penduduk, yaitu: 

1) Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK. 

2) Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK. 

3) Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa 

atau 75 KK.  

b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan 

pembinaan masyarakat. 

c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. 

                                                 
8
  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 Tentang Pembentukan, penghapusan, 

penggabungan desa dan perubahan status Desa menjadi kelurahan. Pasal 3 
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d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan 

kehidupanbermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat. 

e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. 

f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 

g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan 

desa dan perhubungan. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah penjelasan tentang 

variabel  yang dengan penjelasan tersebut diketahui unsur unsur atau indikator- 

indikator dari variabel tersebut. Dengan demikian definisi operasional 

berfungsi untuk data yang dikumpulkan agar peneliti lebih fokus lebih 

mendalam. Adapun indikator dalam penelitian ini adalah Pemekaran Desa yang 

diterapkan pemerintah Kota Batu. Berdasarkan dari hal tersebut variable yang 

dapat dikemukakan dalam hal ini: 

1. Pemekaran Wilayah Desa Sumberbrantas merupakan serangkaian 

tindakan pemerintah yang dilaksanakan  dengan tujuan untuk membentuk 

Sumberbrantas sebagai  daerah otonom berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 28   Tahun 2006. Serangkaian tindakan tersebut 

dilakukan  dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,  

percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi,  percepatan pelaksanaan 

pembangunan perekonomian  daerah, percepatan pengelolaan potensi 

daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan  
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hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Pemekaran wilayah desa 

Sumberbrantas menggunakan indikator sebagai berikut : 

a. Penjaringan Aspirasi Masyarakat 

Penjaringan aspirasi masyarakat yang dimaksud peneliti adalah 

bagaimana proses pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat dalam 

proses pemekaran desa. 

b. Pembentukan Panitia Pemekaran Desa 

Pembentukan panitia pemekaran desa yang dimaksud peneliti adalah 

bagaimana proses pembentukan panitia pemekaran desa. 

c. Proses Penyusunan Ranperda 

Proses penyusunan ranperda yang dimaksud peneliti adalah peneliti 

ingin mengetahui proses penyusunan ranperda pemekaran desa. 

2. Persoalan persoalan yang timbul setelah kebijakan pemekaran Desa 

a. Persoalan Internal merupakan faktor faktor tekait permasalahan yang 

muncul dari pelasanana kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah 

desa 

b. Persoalan eksternal merupakan faktor faktort yang terkait dengan 

permasalahan pemekaran yang bersumber dari masyarakat. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis  Penelitian 

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian  

diskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan oleh peneliti karena dengan 

metode ini dapat digambarkan dengan jelas dan terperinci mengenai Kebijakan 
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Pemekaran Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Jenis 

penelitian dalam penelitian ini merujuk kepada tujuan penelitian yaitu 

memberikan gambaran yang komperhensif tentang Kebijakan Pemekaran Desa 

Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

Dalam kajian ilmu politik, metode kualitatif telah memainkan peran 

utama meskipun agak diremehkan mulai dari penelitian tentang individu dan 

kelompok dalam kancah politik formal hingga sikap dan perilaku masyarakat 

di luarnya seperti pada perilaku memilih. Metode Kualitatif telah digunakan 

dalam banyak Sub-bidang ilmu politik seperti komunikasi politik yang 

mengharuskan partisipan dalam dunia politik mau berbicara tentang 

keterlibatan mereka dalam kelompok, peran mereka dalam jabatan kekuasaan 

formal serta pandangan mereka tentang sistem politik. 

Metode Penelitian merupakan suatu desain penelitian yang utuh yang 

mencakup jenis penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, sampai 

pada penentuan lokasi penelitian. Metode Penelitian juga merupakan suatu 

keseluruhan landasan, nilai-nilai, asumsi-asumsi, etika dan norma yang 

menjadi aturan-aturan standar yang digunakan untuk menafsirkan serta 

menyimpulkan data penelitian termasuk kriteria untuk menilai kualitas suatu 

hasil penelitian. Metode Penelitian merupakan implikasi atau konsekuensi logis 

dari nilai-nilai, asumsi-asumsi, aturan-aturan, serta kriteria yang menjadi 

bagian intregral dari suatu paradigma. 

Metode yang digunakan untuk meneliti masalah ini adalah penelitian 

kualitatif Kebijakan Pemekaran Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji 
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Kota Batu. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang 

mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari 

suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks 

setng tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komperhensif dan 

holistik. Data primer dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi, 

observasi atau transkip dan bukan angka-angka hasil dari pengukuran. Namun 

demikian data skunder dapat merupakan hasil riset kuantitatif pihak ketiga 

yang memperkuat data primer. 

2. Sumber data  

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini dihasilkan melalui observasi dan 

wawancara langsung dari objek penelitian. . dan data primer dalam 

penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi, observasi atau transkrip 

dan bukan angka-angka dari hasil pengukuran.  

b. Data Skunder 

Data skunder adalah data yang didapatkan melalui referensi atau 

dokumen-dokumen,buku literature, arsip-arsip, media cetak maupun 

internet yang berkaitan dengan pelengkap penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit, yaitu alat 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan 

mencatat sistematik gejala-gejala yang diselidiki.” Jadi dalam 
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penelitian ini teknik observasi yang dilakukan di sini yaitu: 

participatory observation. Hal ini dilakukan untuk mengamati kondisi 

fisik, aktivitas yang dilakukan Pemerintah Desa Sumberbrantas dalam 

melakukan pemekaran Wilayah.  

b. Dokumentasi  

Teknik yang digunakan untuk menghimpun berbagai informasi dari 

bahan-bahan dokumentasi berupa dokumen Pemekaran Desa 

Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu (surat-surat keputusan, 

peraturan-peraturan daerah dan lain-lain), foto-foto atau dokumen-

dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional atau 

pelaksanaan pemekaran Desa Sumberbrantas. 

c. Wawancara  

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara face 

to face dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan data 

maupun penjelasan dengan tujuan agar data yang diperoleh valid dan 

objektif.   Wawancara dalam penelitian ini meliputi : 

1) Bagaimanakah  proses Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam 

proses pemekaran desa. 

2) Bagaimana proses pembentukan panitia pemekaran desa.  

3) Bagaimana Proses penyusunan ranperda pemekaran desa.  

4) Bagiamana kondisi luas wilayah yang dapat dijangkau dalam 

meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat. 
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5) Bagaimana potensi yang dimiliki desa yang meliputi sumber daya 

alam dan sumber daya manusia 

6) Bagaiaman tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan 

perhubungan. 

4. Subyek penelitian 

Peneliti penetapkan para informan yang diharapkan bisa memberikan 

informasi seluas-luasnya terutama yang beruhubungan dengan Evaluasi 

Kebijakan Pemekaran Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu 

dalam. 

a) Camat Bumiaji Kota Batu 

b) Kepala Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

c) Sekretaris Desa Sumber Brantas Kecamatan  Bumiaji Kota Batu. 

d) Kepala Urusan Pembangunan Desa Sumber Brantas Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu 

5. Lokasi Penelitian  

Dilakukannya oleh peniliti serangkaian penelitian berupa observasi, 

dokumentasi, dan wawancara agar mendapatkan informasi dengan mudah oleh 

karena itu yang menjadi lokasi penelitian adalah di Desa Sumber Brantas 

Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif yaitu menggambarkan realitas yang sedang terjadi. Peneliti 

mengumpulkan datanya dengan cara mengangsur atau menabung informasi, 
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mereduksi, mengelompokkan dan seterusnya sampai terahir memberi 

interpretasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Model 

Interaktif, dengan tiga prosedur 
9
  yaitu  

a. Reduksi data 

Reduksi data dimaksudkan sebagai proses penyederhanaan data 

dengan cara memilah milah , mengelompokkan, mengarahkan memilih data-

data pokok yang penting dan tidak penting, dari berbagai sumber dan berbagai 

metode pengumpulan data guna menentukan tema dan polanya serta 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga memudahkan 

menarik kesimpulan dan diverifikasi sesuai fokus penelitian  yaitu  Pemekaran 

Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji di Kota Batu dituangkan dalam 

uraian laporan yang lengkap dan terinci.  

Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan 

kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang 

terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, 

pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama 

proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian 

disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan 

dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data atau display data dimaksudkan sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

                                                 
9
 Miles, Matthew. B, dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: 

Universitas Indonesia Press. hlm. 15-20 
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kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, 

peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, 

sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Data-data tentang 

Pemekaran Desa Sumber Brantas di Kota Batu kemudian dipilah-pilah dan 

disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan 

katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan 

yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada 

waktu data direduksi.  

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang 

utuh selama penelitian berlangsung. Sedangkan verifikasi merupakan kegiatan 

pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganaisis selama peneliti 

mencatat, atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau 

peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk 

mengembangkan “kesempatan intersubjektif”, dengan kata lain makna yang 

muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya 

(validitasnya). 

Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari katagori-katagori data 

yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir 

mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya 

data melalui verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang 

bersifat grounded. Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa akan selalu 
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terus dilakukan verivikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan 

interpretasi peneliti. Analisis data merupakan suatu kegiatan yang logis, data 

kualitatif berupa pandangan-pandangan tertentu terhadap fenomena yang 

terjadi utamanya Pemekaran Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota 

Batu. 

Verifikasi dalam penelitian dilakukan secara kontinyu sepanjang 

penelitian oleh peneliti yang dimaksudkan untuk menganalisis dan mencari 

makna dari informasi yang dikumpulkan dengan mencari tema, pola hubungan, 

permasalahan yang muncul, hipotesa dan disimpulkan secara tentatif, sehingga 

terbentuk proposisi tertentu yang bisa mendukung teori ataupun 

penyempurnaan teori. Prosedur analisis dilakukan dengan 3 (tiga) fase yang 

disebut sebagai “Model Interaktif”, seperti digambarkan berikut ini: 

 Gambar 1.1 

Analisis Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Miles dan Huberman ( 1992:15-20). 
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Berdasarkan Analisis Model Interaktif Penelitian tentang Pemekaran 

Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji di Kota Batu, reduksi data dilakukan 

dengan  melakukan proses penyederhanaan data dengan cara memilah milah, 

mengelompokkan, mengarahan memilih data-data pokok yang penting dan 

tidak penting, dari berbagai sumber dan berbagai metode pengumpulan data 

guna menentukan tema dan polanya serta mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa, Penyajian data atau display data dimaksudkan sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dan menarik kesimpulan dan 

diverifikasi sesuai rumusan penelitian  yaitu  Bagaimana  Pemekaran Desa 

Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan Permasalahan apa saja 

yang timbul dalam Pemekaran Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota 

Batu. 


