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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa 

kedudukan dan peran desa di rubah secara total. Desa tidak lagi di jadikan 

objek, namun sebagai subjek pembangunan. Kehadiran Undang-Undang 

tersebut sangat diharapkan dapat menanggulangi ketimpangan antara wilayah 

pedesaan dan perkotaan. Pembangunan desa pada era Jokowi-JK, dimuat 

dalam satu agenda yaitu Nawacita yang memposisikan desa sebagai kekuatan 

terbesar dalam memberikan kontribusi bagi misi Indonesia sebagai negara yang  

berdaulat. Desa juga diberikan wawenang untuk membuat suatu lembaga 

berbasis ekonomi yang di namakan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). 

BUMDes merupakan salah satu institusi ekonomi yang bertujuan menciptakan 

jaringan sosial yang erat antar masyarakat pedesaan. 

Tujuan berdirinya BUMDes untuk meningkatkan potensi usaha 

masyarakat yang berbasis pada perekonomian desa. Hakikatnya BUMDes 

merupakan perubahan yang terdapat pada suatu masyarakat desa serta 

mencerminkan perubahan maupun penyesuaian tanpa harus mengabaikan 

keragaman kelompok sosial dan kebutuhan dasar yang terdapat di masyarakat 

desa tersebut.1 Dengan demikian, BUMDes harus menjadi proses perubahan

                                                           
1 Herlina. 2012. Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kehidupan 

Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir). 

Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, hal 25 
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dasar atas sikap- sikap masyarakat, lembaga yang ada, dan tetap eksis dalam 

mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi. 

BUMDes pada tatanan konseptual seharusnya menjadi instrumen yang 

membuat masyarakat desa menemukan jati diri potensi yang ada di desanya 

untuk dikembangkan, seperti yang terjadi di Desa Oro-oro Ombo Kota Batu 

yang memiliki luas wilayah pemukiman penduduk sebesar 5.900 m2, memiliki 

wilayah pertanian dan lahan terbuka hijau sebesar 3.500 m2, dan 2.400 m2 

untuk keperluan bangunan gedung pemerintahan, pendidikan, dan sarana 

umum lainnya.2 Desa Oro-oro Ombo Kota Batu dengan letak geografis yang 

memungkinkan memiliki peluang besar dalam memanfaatkan potensi-potensi 

desa dalam mengembangkan perekonomian desanya melalui BUMDes. 

Namun di Desa Oro-oro Ombo, potensinya masih belum sepenuhnya di 

kembangkan secara maksimal. Potensi desa masih belum di manfaatkan secara 

menyeluruh, padahal Desa Oro-oro Ombo memiliki sumber daya alam yang 

andal pada sektor pertanian, wisata, dan lainnya. Perekonomiannya terkadang 

mengalami hambatan dikarenakan kurangnya modal yang produktif, kurangnya 

jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, dan kurangnya pengetahuan serta 

keterampilan yang memadai pada masyarakatnya, sehingga muncullah 

permasalahan tersebut. Kota Batu dalam hal ini Desa Oro-oro Ombo diberikan 

wawenang untuk membuat suatu lembaga berbasis ekonomi yaitu BUMDes, 

dan pada tahun 2010 terbentuklah BUMDes tersebut.  

                                                           
2 ngalam.id/read/1158/geografi-kota-batu/ 



3 
 

 

Tata kelola BUMDes sangat penting untuk menunjang perekonomian 

desa, karena outputnya sangat besar terhadap pertumbuhan dan pengembangan 

potensi-potensi desa. Kementrian Desa PDTT melalui kebijakannya 

menghadirkan BUMDes yang bertujuan untuk membangun kehidupan 

bermasyarakat serta ber-Negara di desa. Kebijakan membangun Indonesia 

dimulai dari pengembangan usaha BUMDes mulai dari ekonomi pinggiran 

yang masih bersifat kolektif.3 BUMDes pada akhirnya menjadi jalan menuju 

kemandirian ekonomi pada desa dengan cara menggerakan unit-unit usaha 

secara kolektif dan strategis untuk menuju kemajuan pada perekonomian desa. 

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) diharapkan dapat menjadi tempat 

bagi Pemerintah Desa agar dapat memperdayakan serta memanfaatkan segala 

sumber daya serta potensinya dengan cara masyarakat ikut berpartisipasi dalam 

setiap kegiatan yang bertujuan untuk membangun desa. Selain itu, BUMDes 

juga dapat memperkuat dan meningkatkan kemandirian desa melalui 

pendapatan asli desa (PAD). Berdasarkan Peraturan Desa yang ada di desa 

Oro-oro Ombo yang berpedoman pada Peraturan Wali Kota No. 39 Tahun 

2017 menyatakan bahwa keuntungan 20% dari BUMDes akan di alokasikan 

sebagai PAD (Pendapatan Asli Desa). 

BUMDes dalam perumusan kebijakan pembentukan dan perjalanannya 

semestinya tidak hanya melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat saja, 

namun harus adanya pihak private yang diikutsertakan dalam pengendalian tata 

kelola BUMDes. Pemerintah Desa dan BPD sebagai state, masyarakat sebagai 

                                                           
3 Reza M Zulkarnaen. 2016. Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui BUMDes di Pondok 

Salam Kabupaten Purwakarta. Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, hal 3 
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society, dan perusahaan pengembangan di wilayah desa sebagai private. Desa 

Oro-oro Ombo melibatkan ketiga aktor tersebut dalam pengembangan 

BUMDes-nya, sinergitas tiga aktor tersebut sangat diharapkan dalam 

pengembangan BUMDes desa Oro-oro Ombo, karena dalam konteks 

pelayanan publik khususnya pada BUMDes penerapan good corporate 

governance sudah menjadi keharusan agar tata kelola BUMDes menjadi lebih 

efektif dan terkendali.4 Keharusan inilah yang menjadi dasar bahwa private 

menjadi bagian dalam membantu pengembangan BUMDes di desa Oro-oro 

Ombo.  

Daniri menjelaskan, “tujuan utama ditegakkannya good corporate 

governance salah satunya adalah untuk menciptakan sistem yang dapat 

menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan dan mampu 

mengurangi peluang terjadi kesalahan mengelola serta menciptakan instensif 

untuk memaksimalkan produktivitas sehingga menciptakan nilai tambah yang 

optimal”.5 Proses pengembangannya BUMDes harus melibatkan peran private, 

karena dengan adanya bantuan dari private maka akan menambah inovasi baru 

dalam meningkatkan perekonomian di desa. Pengelolaan BUMDes juga harus 

selalu bersinergi dalam perjalanannya, sinergitas dalam tata kelola ini sangat 

diharapkan dalam mewujudkan BUMDes bisa tetap eksis untuk meningkatkan 

perekonomian desa.  

 

                                                           
4 Achmad Ardiansyah Setyawan P. 2016. Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara (Penerapan 

Good Corporate Governance di Perum Damri Kantor Cabang Surabaya). Jurnal Kebijakan dan 

Manajemen Publik, hal 330 
5 Achmad Daniri. 2005. Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapan dalam Konteks 

Indonesia. Jakarta: Raya Indonesia, hal 112 
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Good corporate governance dikelola dengan prinsip-prinsip serta di 

implementasikan yang saling berkaitan antara dua aspek yaitu hardware 

(bersifat teknis dan mencakup pembentukan serta perubahan struktur sistem 

yang terdapat diorganisasi), dan software (bersifat psikososial yang meliputi 

perubahan cara pandang, visi dan misi, nilai sikap serta prilaku).6 Aspek 

tersebut adalah mekanisme good corporate governance yang diberlakukan 

sebagai pondasi ataupun dasar bagi menetapkan ataupun merancang suatu 

mekanisme dalam suatu koorporasi atau badan usaha yang ingin di jalankan, 

sehingga dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut maka BUMDes akan 

terarah dan sesuai dengan harapan masyarakat desa. 

Tata kelola BUMDes harus mencerminkan sistem tata kelola terbuka, 

seperti yang terdapat di BUMDes Oro-oro Ombo Kota Batu. Tata kelola 

tersebut menggunakan sistem yang memperhatikan struktur dan mekanisme, 

serta prinsip-prinsip tata kekola yang baik apapun model sistem yang 

dipergunakannya.7 Struktur, mekanisme dan prinsip merupaka seperangkat 

yang harus dijalankan sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi demi 

mencapai tujuan dalam sistem tata kelola yang baik. Diharapkan dengan 

demikian BUMDes Oro-oro Ombo harus memperhatikan sistem tata kelola 

yang baik, namun faktanya tata kelola BUMDes Panderman Oro-oro Ombo 

masih kurang kerjasama secara penuh dalam pengembangan BUMDes. 

Kearifan lokal serta masih kurang menyadari pentingnya keselarasan 

dalam mengembangkan unit usaha yang ada, dan pengusaha lokal masih belum 

                                                           
6 Ibid 
7 Gede Raka. 2001. Manajemen Perubahan untuk Penerapan Good Corporate Governance. 

Makalah Seminar Nasional Akuntan Indonesia, hal 39-40 
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secara penuh memberikan pemberdayaan kepada masyarakat desa untuk 

menunjang perekonomian desa Oro-oro Ombo, padahal BUMDes Panderman 

ini memiliki aktifitas-aktifitas unit usaha yang telah berkembang, diantaranya 

UPK (Unit Pengelolaan Keuangan), Unit Pasar Desa, dan Transit Wisata, Unit 

Pengeloaan Parkir, Unit Jasa Fotocopy dan ATK, Unit Peternak Sapi, Unit 

Pengelolaan dan Angkutan Sampah, Unit Pujasera, dan Unit Pengembangan 

Wisata Paralayang.  

Tata kelola BUMDes Panderman yang masih berkembang saat ini, 

diantaranya unit jasa fotocopy dan ATK, unit usaha pengembangan wisata 

(lahan parkir, wisata paralayang, jalibar dan penataan pedagang kaki lima), dan 

explorer wisata. Unit explorer wisata menjadi kekuatan dalam pengembangan 

ekonomi pada Desa Oro-oro Ombo. Objek tersebut seperti wisata coban ra’is, 

coban kaca, sumber darmi, wisata paralayang, dan BNS. Objek wisata tersebut 

membuka peluang bagi masyarakat dalam beraktifitas usaha seperti pemandu 

wisata, catering, handycraft, lahan parkir, rest area, dan kuliner. 

Pembahasan di atas tentang BUMDes sangat penting dalam membantu 

meningkatkan perekonomian desa, dengan memanfaatkan aktifitas-aktifitas 

unit usaha yang dikembangkan maka sangat relevan dalam membantu 

perekonomian masyarakat desa dan dengan melihat dari prinsip good 

corporate governance, maka penulis tertarik melihat dari sisi tata kelolanya 

sehingga teori kelembagaan (institutional theory) dapat menjawab dan 

memberikan gambaran tata kelola yang baik dengan menggunakan prinsip-

prinsip good corporate governance. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh 



7 
 

 

mana proses berjalanya unit usaha yang di kembangkan oleh BUMDes 

Panderman Desa Oro-oro Ombo selama ini, maka penulis menganalisis tentang 

“Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Panderman untuk 

Meningkatkan Perekonomian Desa.” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tata kelola BUMDes Panderman yang terdapat di Desa Oro-oro 

Ombo dalam meningkatkan perekonomian desa? 

2. Apa saja permasalahan pada tata kelola BUMDes  Panderman yang terdapat 

di Desa Oro-oro Ombo dalam meningkatkan perekonomian desa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tata kelola BUMDes Panderman yang terdapat di Desa 

Oro-oro Ombo dalam meningkatkan perekonomian desa. 

2. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dalam tata kelola BUMDes  

Panderman yang terdapat di Desa Oro-oro Ombo dalam meningkatkan 

perekonomian desa. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

a. Diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan serta pengembangan 

tata kelola BUMDes yang baik dengan menganalisis menggunakan 

prinsip good governance. 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya dalam konteks tata kelola Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) sebagai instrumen pembangunan desa dan tentunya untuk 

meningkatkan perekonomian desa. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan kajian bagi pengembangan ilmu 

politik, khususnya ilmu pemerintahan serta dapat dijadikan sebagai 

pengembanagan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panderman dengan 

menggunakan prinsip good governance dalam meningkatkan 

perekonomian. 

b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi stakeholder yang ingin ikut 

terlibat dalam BUMDes dengan cara memberikan atau berinvestasi 

dengan modalnya.  

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah 

desa Oro-oro Ombo untuk menentukan kebijakan selanjutnya demi 

meningkatkan perekonomian masyarakat desa Oro-oro Ombo 

kedepannya.  
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E. Definisi Konseptual 

Batasan permasalahan dalam penelitian ini diatur dalam definisi 

konsep. Definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tata Kelola  

Tata kelola yaitu suatu proses yang digunakan untuk mengetahui 

secara keseluruhan kegiatan yang dilakukan suatu organisasi dalam 

mencapai tujuannya.8 Kerangka atau aliran proses tata kelola yang 

digunakan dan diterapkan dalam suatu pemerintahan. Tujuan adanya tata 

kelola ini, agar mampu menguatkan kapasitas kelembagaan, pengembangan 

sumber daya manusia, dan berbagai persoalan manajemen lainnya.  

Tata kelola yang dijalankan denngan baik, harapannya mampu 

berfungsi sebagai tumpuan untuk menunjang terciptanya pembangunan 

yang ideal sesuai dengan prinsip good governance. Tata kelola yang baik 

sangat penting untuk menjalankan suatu lembaga ataupun organisasi, karena 

outputnya akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan yang 

ideal. 

2. Good Corporate Governance 

Penerapan good corporate governance dilakukan sebagai salah satu 

alternatif yang dapat digunakan dalam pengembangan suatu lembaga atau 

badan usaha untuk survive terhadap peningkatan ekonomi. Good corporate 

governace menjadi suatu keharusan yang harus diterapkan demi 

meningkatkan perekonomian suatu lembaga atau badan usaha. 

                                                           
8 Practice Advisories. 2010. Governance: Definition 
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Good corporate governace diperkenalkan oleh KNKG, asas good 

corporate governance masing-masing memililiki prinsip dasar, antara lain 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indepedensi, kesetaraan dan 

kewajaran.9 Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut maka akan 

menjaga sistem keseimbangan dalam pengendalian badan usaha serta juga 

akan memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan 

perekonomian.  

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

BUMDes merupakan suatu institusi yang dibentuk oleh pemerintah 

desa dan masyarakat untuk membantu mengembangkan perekonomian desa. 

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan PP No 72 Tahun 2005 

mengamanatkan “dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa 

serta pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes yang sesuai dengan 

kebutuhan desa dan potensi-potensi yang desa miliki.”  

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur tentang pendirian dan 

pelaksanaan usaha-usaha tertentu dalam mendukung kemandirian dan 

kemajuan desa.10 Berlandaskan aturan hukum tersebut, maka jelas 

keberadaan BUMDes sangat diharapkan kehadiranya, karena outputnya 

jelas untuk mendorong kemajuan perekonomian pada setiap desa.  

4. Peningkatan Perekonomian Desa 

Peningkatan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan 

keterampilan/ kemampuan menjadi lebih baik. Sedangkan Perekonomian 

                                                           
9 Op.Cit., Achmad Ardiansyah Setyawan P, hal 327 
10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 



11 
 

 

memiliki pengertian tindakan, aturan atau cara tentang mengelola ekonomi 

rumah tangga dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup.11 

Dari pengertian tersebut disimpulkan, peningkatan perekonomian 

desa adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh desa dalam  mengatur 

perekonomiannya untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi 

kebutuhan hidup. Peningkatan perekonomian desa yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat di 

Desa Oro-Oro Ombo setelah adanya BUMDes. 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan petunjuk untuk mengukur suatu 

variabel. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panderman untuk 

peningkatan ekonomi desa 

a. Peran Pemerintah desa dalam mengelola BUMDes Panderman Kota Batu 

b. Tata kelola BUMDes Panderman pada unit usaha yang ada untuk 

meningkatkan perekonomian desa 

2. Pengeloaan Ekonomi Produktif Desa 

3. Permasalahan dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Panderman. 

a. Kurangnya kerjasama secara penuh dalam pengembangan BUMDes 

Panderman. 

                                                           
11 Sumodiningrat Gunawan. 2011. Membangun Perekonomian Rakyat. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, hal 24 
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b. Kurangnya jaringan sosial. 

c. Kurangnya pengetahuan serta keterampilan pada masyarakat 

 

G. Metode Penelitian 

Sedarmayanti dan Hidayat medndefinisikan “metode merupakan suatu 

cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan dengan teknik 

dan alat tertentu yang digunakan dalam penelitian.12 Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif. Penelitian 

deskriptif direkomendasikan dalam merancang rumusan masalah dan 

hipotesis penelitian. Creswell mengungkapkan, jenis deskriptif merupakan 

suatu model untuk mendeskripsikan sesuatu yang didapat berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang yang telah di amati.13 Dari pernyatan 

tersebut, jelas bahwa dalam penerapan metode deskriptif ini penulis harus 

jeli melihat akar permasalahan yang diteliti, dan dengan ketelitian dalam 

mengidentifikasi permasalahan yang ada, maka akan memudahkan peneliti 

mendapatkan data yang dibutuhkan. Metode deskriptif ini kemudian 

digunakan untuk menggambarkan fenomena tentang Tata Kelola Badan 

Usaha Milik Negara (BUMDes) Panderman untuk Meningkatkan 

Perekonomian Desa. 

                                                           
12 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2011. Metodologi Penelitian. Bandung: Mandar Maju, 

hal 25 
13 Creswell W John. 2016. Research Design. Yogyakarta: Pustaka Belajar, hal 24 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dituju oleh peneliti ialah desa Oro-oro Ombo 

Kota Batu. Tujuan peneliti menempatkan pada lokasi tersebut untuk 

mengumpulkan dan mencari data serta berinteraksi dengan salah satu Badan 

Usaha Milik Desa tersebut. 

3. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang akan dituju peneliti untuk 

diteliti. Dalam menentukan subjek penelitian ini maka harus menggunakan 

teknik sampling. Dalam Penentuan subyek penelitian, terdapat beberapa 

kriteria yang harus dipenuhi seperti mereka harus menguasai atau 

memahami sesuatu bukan sekedar mengetahui, mereka terlibat dalam 

kegiatan atau fenomena yang diteliti, tidak menyampaikan informasi 

berdasarkan pendapat pribadi, dan memiliki waktu yang memadai untuk 

dilakukan wawancara dan dimintai informasi. 

Subjek penelitin ini yaitu: 

a. Bapak Wiweko (Kepala Desa Oro-oro Ombo), yaitu salah satu orang 

yang mencetuskan berdirinya BUMDes Panderman (Harapan Kader 

Mandiri) 

b. Bapak Tabri (Ketua Badan Usaha Milik Desa), yaitu orang yang 

memiliki tanggung jawab penuh terhadap BUMDes, sehingga sudah 

dipastikan informan tersebut sangat mengetahui apa saja yang akan 

dibutuhkan oleh peneliti. 
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c. Bapak Agus (Sekertaris Badan Usaha Milik Desa), yaitu orang yang 

membantu dalam kepengurusan BUMDes dan ikut mensosialisasikan 

BUMDes kepada masyarakat. 

d. Bapak Edwin (Pihak Privat atau Swasta), yaitu investor yang mengetahui 

seluk beluk Desa Oro-oro Ombo untuk bisa lebih dieksplor daya tarik 

wisata Kota Batu. 

e. Bapak Yogi (Tokoh Masyarakat Desa Oro-oro Ombo), yaitu tokoh 

masyarakat yang merasakan manfaat langsung BUMDes Panderman 

(Harapan Kader Mandiri) dan unit-unit usahanya. 

4. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini terdiri dari: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Contoh 

dari perolehan data ini yaitu melalui observasi dan wawancara. Perolehan 

data ini langsung melakukan wawancara bersama Kepala Desa dan juga 

pengurus BUMDes Panderman desa Oro-oro Ombo Kota Batu. Data 

primer berupa opini dari subyek penelitian dan hasil observasi lapangan 

terhadap suatu kegiatan 

b. Data sekunder adalah data yang peneliti dari sumber yang telah ada. 

Referensi-referensi ini penulis gunakan untuk bahan penguat penelitian, 

dan sebagai pegangan dalam melihat penelitian terdahulu dengan 

pembahasan yang sama. 

a. Undang-undang atau peraturan pemerintah yang berlaku mengenai 

tata kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). 
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b. Jurnal yang berhubungan dengan tata kelola BUMDes. 

c. Buku bacaan yang berkaitan dengan tata kelola BUMDes, prinsip 

penerapan good corporate governance. 

d. Dokumentasi yang terdapat di Desa Oro-oro Ombo dan BUMDes 

Panderman Oro-oro Ombo Kota Batu. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

John menjelaskan bahwa “teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian sebelum mengkaji hal yang 

ingin di teliti dan peneliti wajib mendapatkan data terlebih dulu.”14 Teknik 

yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam 

penelitian ini diantaranya: 

a. Observasi 

Rahayu mendefinisikan “observasi bertujuan untuk mendapat data 

tentang suatu masalah sehingga memperoleh pemahaman dan juga 

sebagai alat rechreking atau pembuktian terhadap informasi yang 

diperoleh sebelumnya.”15 Observasi dilakukan secara terstruktur dengan 

membuat daftar-daftar yang berisikan aktivitas unit usaha yang ada di 

BUMDes Panderman. 

b. Wawancara 

Wawancara dapat dilakukan secara face to face interview 

(wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan. Sehingga wawancara 

ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan, baik secara terstruktur, 

                                                           
14 Ibid, hal 308 
15 Iin Rahayu. 2004. Observasi dan Wawancara. Malang: Banyuwangi Press, hal 11 
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semi terstruktur dan tak berstruktur.16 Teknik tersebut dilakukan secara 

langsung dengan melakukan wawancara dengan Bapak Wiweko (Kepala 

Desa Oro-oro Ombo); Bapak Tabri (Ketua BUMDes); Bapak Agus 

(Sekertaris BUMDes); Bapak Edwin (Pihak Privat atau Swasta); dan 

Bapak Yogi (Tokoh Masyarakat). 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang.17 Dokumentasi ini sebagai pelengkap dari 

teknik observasi dan wawancara, hal ini bertujuan untuk agar data yang 

diperoleh menjadi lebih lengkap dan akurat. Teknik dokumentasi yang 

dilakukan adalah mengumpulkan dokumen-dokumen berkaitan dengan 

tata kelola BUMDes Panderman dan juga mengambil dokumentasi 

berupa foto-foto pengembangan unit usaha, susunan pengurus, AD/ ART 

BUMDes Panderman, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. 

6. Teknik Analisis Data  

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu analisi data 

kualitatif model interaktif Miles dan Huberman. Model ini merupakan 

strategi analisis yang umum dan mengandung prioritas tentang apa yang 

dianalisis dan mengapa. Ada beberapa bagian yang harus di kaji dalam 

model interaktif Miles dan Human, yaitu:18 

 

                                                           
16 Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. 

Bandung: Alfabeta, hal 319 
17 Ibid, hal 329 
18 Miles Matthew B dan Huberman A. Michael. 2002. Analisis Data Kualitatif. Jakarta Universitas 

Indonesia Pers, hal 16 
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a. Reduksi Data 

Miles dan Huberman menjelaskan “reduksi data merupakan 

proses pilihan data yang dibutuhkan dan diperlukan pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan data dan pengabstrakan serta transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.”19 Adapun data yang 

ingin di reduksi peneliti ialah berkaitan dengan tata kelola BUMDes 

Panderman. Data-data itu nantinya berkaitan dengan gambaran umum 

tentang proses pengembangan tata kelola dari BUMDes Panderman. 

Reduksi data memberikan gambaran yang spesifik dan memudahkan 

peneliti dalam proses pengumpulan data selanjutnya.  

b. Penyajian Data  

penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau 

pengambilan tindakan.20 Sehingga dengan adanya penyajian data tentu 

dapat memudahkan orang untuk memhaminya, bahkan didukung dengan 

konsep yang dirancang dengan terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti 

menyajikan data berdasarkan analisis terhadap pengembanagan desa 

melalui tata kelola Badan Usaha Milik Desa Panderman. Oleh karena itu, 

pada proses penyajian data perlu di dukung dengan analisis yang baik, 

karena dalam hal ini sangat berkaitan sampai tercapai di proses 

kesimpulan. 

 

                                                           
19 Ibid, hal 17 
20 Ibid, hal 18 
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c. Kesimpulan 

Dari semua data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka 

perlunya menarik sebuah kesimpulan. Hal ini dilakukan agar alur dari 

yang diteliti yang berdasarkan sebab akibat akan lebih jelas dan dapat di 

pahami. Sehingga dengan demikian dapat di tarik sebuah kesimpulan 

bahwa BUMDes Oro-oro Ombo harus butuh pembenahan dari segi tata 

kelolanya, sebab dengan adanya pembenahan tersebut maka akan 

meningkatkan perekonomian desa. 


