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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mewujudkan pembangunan nasional pemerintah pusat memberikan 

suatu kewenangan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mewujudkannya 

dalam hal mengembangkan perekonomian bangsa dalam berbagai bentuk. 

Perwujudan yang diinginkan dan dicita-citakan tersebut yaitu pergerakan untuk 

mencapai tujuan yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Indonesia merupakan 

negara yang memiliki daerah pedesaan yang banyak sehingga pembangunan 

pedesaan adalah untuk menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan usaha 

untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan 

miskin, serta kesenjangan desa dan kota.1 

Diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa, jelas menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara hadir 

untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi 

masyarakat yang kuat, maju, mandiri dan demokratis hingga dapat memberikan 

landasan yang kokoh dalam menjalankan pemerintahan dan malaksanakan 

pembangunan masyarakat yang adil, makmur dan mencapai kesejahteraan. 

Tahun 2017 merupakan periode ketiga diberikannya dana desa dari pemerintah 

 
1 Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat, 
Http://Eprints.Upnjatim.Ac.Id/4487/1/File1.Pdf, Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2019, Pukul 19.01 Wib. 
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pusat kepada pemerintah desa secara bertahap, sejak awal tahun 2015 terkait 

transfer dana desa dikendalikan sepenuhnya pada pemerintah desa.2 

Pelaksanaan pembangunan Desa menjadi sorotan terpenting bagi publik 

dimana selama ini desa hanya menjadi bagian dari objek pembangunan bukan 

menjadi subjek pembangunan. Dimana pemerintah daerah tidak perlu ikut 

campur atau melakukan intervensi dalam kewenangan yang telah dibuat oleh 

pemerintah desa, seharusnya pemerintah yang berada diatas desa, pemerintah 

kabupaten atau kota selayaknya memberikan motivasi dan memfasilitasi apa 

yang dibutuhkan oleh pemerintah desa. Pemerintah daerah selayakanya 

memberikan kepercayaan dan memberikan dukungan kepada pemerintah desa 

dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tentu saja tindakan ini 

sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni 

memperkuat desa sebagai subyek pembangunan yang mampu mandiri dan 

mengembangkan prakarsa dan aset Desa untuk kesejahteraan bersama.3 

Berdasarkan Permendagri No 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data 

Wilayah Administrasi Pemerintah mencatat bahwa Desa yang memiliki kode 

wilayah administrasi Desa adalah 74.754 Desa dan jumlah Desa berdasarkan 

sumber potensi desa, BPS, 2014 adalah 73.709 Desa dari total 82.190 

Desa/kelurahan. Berdasarkan Indeks Desa Membangun tercatat bahwa jumlah 

 
2 Eko, S. 2015. Regulasi Baru, Desa Baru (Ide, Misi, Dan Semangat Uu Desa). Jakarta: Kementrian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Hlm 15. 
3 Ibid, Hlm. 44. 
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desa di Indonesia terbagi atas beberapa status desa yakni desa, mandiri, maju, 

berkembang, tertinggal dan sankgat tertinggal dan jumlah desanya pun telah 

dijumlahkan yang mana jumlah desa maju sebanyak 174 (0%) , desa mandiri 

3.608 (5%) , desa berkembang 22.882 (31%), desa tertinggal 33.592 (46%) dan 

desa sangat tertinggal 13.453 (18%).4 

Demikian pula dengan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola 

dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongngan ini dijelaskan dalam 

pasal 87 Undang-Undang Desa dan hasil usaha BUMDes di manfaatkan untuk 

pengembangan usaha dan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, 

dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, 

dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa.5 

Pembentukan BUMDes sangat diperlukan kerja sama antara aparatur 

desa, masyarakat desa dan pihak luar, untuk memaksimalkan potensi desa. 

Semangat kerjasama inilah sangat perlu untuk membangun desa, banyak 

BUMDes yang mampu memperbaiki ekonomi masyarakat desanya dan tidak 

sedikit pula BUMDes yang hanya sekedar ikut-ikutan saja, maka kontrol 

masyarakat sangat penting dalam pembentukan, dan pengelolaan BUMDes. 

 
4 Hamidi, H., Setijonegoro, N., Sa'id, A., Harioso, Huda, Hardiyanto, A., Et Al. 2015. Indeks Desa 
Membangun. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. Hlm 11. 
5 Pasal 89 Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014 Teantang Desa. 
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Sebab, jika melihat dari fungsi dibentuknya Badan Usaha Milik Desa ini 

merupakan salah satu pilar penggerak dalam kegiatan ekonomi berada di desa 

yang berfungsi sebagai lembaga komersial (commercial Institution) dan lembaga 

sosial (social institution). Yang mana BUMDes sebagai lembaga komersial tentu 

saja tujuannya mencari keuntungan melalui tawaran sumberdaya lokal yang ada 

baik barang maupun jasa ke pasar. Sedangkan BUMDes sebagai lembaga sosial 

tentu saja harus berpihak kepada kepentingan bersama yakni mementingkan 

kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam memberikan pelayanan 

sosial.6 

Desa Sanankerto merupakan desa yang memiliki potensi lokal yang luar 

biasa, namun potensi ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh 

masyarakat desa. Hal ini terjadi karena masyarakat yang tidak memiliki 

kompetensi terhadap pengelolaan potensi lokal yang ada di Desa Sanankerto. 

Padahal desa Sanankerto memiliki potensi lokal yang bisa di manfaatkan dan 

tentu menjadi keuntungan bagi masyarakat pada sektor peningkatan ekonomi.  

Dengan adanya permasalahan tersebut sehingga muncullah kesepakatan 

antara Pemerintah Desa, BPD, serta masyarakat desa Sanankerto untuk membuat 

suatu lembaga berbasis ekonomi yaitu BUMDes, dan pada tahun 2016 

terbentuklah BUMDes yang dinamakan BUMDes Kerto Raharjo. 

 
6 Yasin, M., Rofik, A., Fachurrahman, Untung, B., Rostanty, M., Dwiherwanto, S., Et Al. 2015. Anotasi 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Pusat Telaah Dan Informasi Regional 
(Pattiro). Hlm. 408. 
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Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dilaksanakan  setelah 

musyawarah Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa Sanan Kerto yang dihadiri 

oleh Badan Permusyaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat yang didalamnya 

terdiri dari kelompok tani, toko masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, 

kelompok perwakilan perempuan dan kelompok pengerajin untuk membahas dan 

menyepakati hal-hal yang dianggap strategis terkait dalam pembangunan Desa, 

dalam pembentukan BUMDes kerto Raharjo, Kepala Desa Sanankerto 

mengatakan:  

“Merupakan amanah dari aturan yang di dalamnya, untuk membuat 

BUMDes. Sesuai potensi desa yang ada, pemerintah desa dan BPD bersama 

Tokoh masyarakat membentuk BUMDes di Tahun 2016 dengan segala macam 

persyaratannya termasuk AD-ART dan pengurus BUMDes di perdeskan karena 

produk hukum tertinggi di desa adalah perdes supaya ada payung hukumnya”.7 

 

Namun disisi lain dalam dinamisasi perjalanan BUMDes terdapat suatu 

permasalahan, yang dimana permasalahan ini menjadi tolak ukur evaluasi dalam  

perjalanan program yang akan datang. Permasalahan tersebut berupa 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 secara penuh memberikan 

pemberdayaan kepada masyarakat desa untuk menunjang perekonomian desa 

Sanan Kerto, padahal BUMDes Kerta Raharjo ini memiliki aktifitas-aktifitas unit 

usaha yang telah berkembang. Pemerintah Desa Sanan Kerto juga memiliki 

 
7 Wawancara dengan Bapak H. Subur pada tanggal 23 Juli 2019 di Rumah Bapak Subur. 
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permasalahan yang mendasar terhadap kondisi anggaran, keterbatasan anggaran 

menjadi tolak ukur atas keberhasilan BUMDes Kerta Raharjo. Direktur BUMDes 

Kerta Raharjo menyampaikan : 

“Pembiayaan awal pendirian BUMDes berasal dari dukungan biaya 

yang diberikan Pemerintah Desa lewat dana desa melalui RAB dengan dana 

yang diperoleh sebesar Rp 170.000.000,00. Dana awal ini masih sangat kurang 

dalam pengelolaan BUMDes, karena sangat banyak membutuhkan dana dalam 

proses garap potensi lokal yang ada di desa Sanan Kerto , salah satunya fasilitas 

penunjang berupa akses jalan mnuju ekowisata Boon Pring.”8 

 

Selain persoalan dalam aspek pendanaan, terdapat juga persoalangan 

yang mendasar atas kondisi desanya, Direktur BUMDes Kerta Raharjo 

menyampaikan : 

“selain itu ermasalahan disumberdaya manusianya masih belum 

memumpuni dan masih perlu pendampingan dari pihak yang kopeten mas.”9 

 

Dari hasil wawancara diatas dan mengelaborasi dengan beberapa data 

pendukung mengenai kondisi demografis, peneliti menganalisis persoalan yang 

muncul sejumlah permasalahan yang dihadapi BUMDes tersebut yaitu: Pertama, 

permasalahan yang terjadi terkait dengan peningkatan kapasitas SDM yakni sulit 

membangun motivasi belajar dari masyarakat karena berangkat dari masyarakat 

awam yang belum mengetahui seluk beluk potensi wisata dan kesulitan dari 

karyawan dalam menerapkan hasil pelatihan pada pekerjaan di lapangan. Kedua, 

permasalahan terkait kebersihan lingkungan sekitar obyek wisata. Banyak 

sampah berserakan yang disebabkan oleh para pedagang baik yang menempati 

 
8 Wawancara dengan Bapak Samsul Arifin pada tanggal 1 Agustus 2019 di Kantor Desa Sanan Kerto. 
9 Wawancara dengan Bapak Samsul Arifin pada tanggal 1 Agustus 2019 di Kantor Desa Sanan Kerto. 
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UKM di dalam obyek wisata maupun yang berada disekitar obyek wisata. Dalam 

hal pembuangan sampah, para pedagang masih susah diatur oleh BUMDes Kerto 

Raharjo sehingga dalam pengelolaan kebersihan obyek wisata belum berjalan 

dengan baik. Selain itu banyak pengunjung yang membuang sampah tidak pada 

tempatnya. Hal ini dikarenakan masih minimnya tempat pembuangan yang 

disediakan oleh pengelola obyek wisata. Ketiga, permasalahan terkait kapasitas 

sarana dan prasarana obyek wisata yang dimiliki oleh BUMDes Kerto Raharjo 

yakni Jalanan yang tidak terlalu lebar, membuat akses kendaraan besar seperti 

Bus kesulitan menuju ekowisata boon pring, apalagi ketika liburan tiba maka 

akan terjadi kemacetan di sepanjang jalan di desa tersebut. 

Dari persoalan diatas mendorong Perangkat Desa Sanankerto berjasama 

denga pihak lain, hal ini tentu sangat membantu dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dan fasilitas infrastruktur Desa karena dari kerjasama yang 

terjalin antar kedua belah pihak saling memberikan manfaat. Pemerintah Desa 

disini bekerja sama dengan BNI untuk mencapai tujuan bersama agar dapat 

memajukan Desa, dan memperkuat ekonomi Desa melalui pengelolaan 

BUMDes, oleh sebab itu penting untuk di kaji bagaimana Kerjasama antara 

pemerintah desa dengan BNI melalui BUMDes. Maka Penelitian mengambil 

judul Kerjasama Pemerintah Desa Dan PT. Bank Negara Indonesia Tbk 

(BNI) dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa 

Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, difokuskan pada tahapan 

Kerjasama pengelolaan BUMDes dan permasalahan yang dihadapi dalam 
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pengelolaan BUMDes Kerto Raharjo. Karena peneliti melihat keberhasilan 

pengelolaan dan prestasi yang telah dicapai oleh Badan Usaha Milik Desa Kerto 

Raharjo. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, prinsip 

kerjasama program terdapat komponen-komponen yang berinteraksi dan 

bergerak secara simultan dan setiap komponen berinteraksi dengan pola 

kesetaraan yang tidak saling mendominasi dan mengeksploitasi. Oleh karena itu, 

hal ini perlu di analisis lebih dalam bagaimana bentuk-bentuk kerjasama progma 

yang terjadi dan permasalahan dalam  kerjasama antara Pemerintah Desa 

Sanankerto dan Bank Negara Indonesia dalam mendorong perokonomian Desa 

melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka peneliti 

membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana Tahapan Kerjasama Pemerintah Desa Dan PT. Bank Negara 

Indonesia Tbk (BNI) dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang? 

2. Apa saja Permasalahan yang dihadapi  dalam Kerjasama PT. Bank Negara 

Indonesia Tbk (BNI) dan Pemerintah Desa Sanan Kerto dalam Pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, 

Kabupaten Malang ? 
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1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Untuk mendiskripsikan Kerjasama Pemerintah Desa Dan PT. Bank Negara 

Indonesia Tbk (BNI) dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. 

2. Untuk mengetahuai permasalahan yang dihadapi dari Kerjasama PT. Bank 

Negara Indonesia Tbk (BNI) dan Pemerintah Desa Sanan Kerto dalam 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sanankerto, 

Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan yang 

sangat berharga pada perkembangan pendidikan ilmu pemerintahan, 

terutama mengenai kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan 

ruang terbuka hijau yang nantinya penelitian ini berorientasi pada bentuk 

kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak swasta dan kendala yang 

dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait dalam mendorong perekonomian 

desa berbasis BUMDes dalam konteks ini adalah desa wisata Sanankerto, 

Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak-pihak 

yang memerlukannya untuk keperluan riset akademik, terutama bagi 

peneliti, yang diteliti maupun universitas, yang nantinya diharapkan 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi peniliti:  

1) Dapat mengetahui bentuk kebijakan Kerjasama Pemerintah Desa 

Sanankerto dalam rangka mendorong perokonomian desa Melalui 

BUMDes. 

2) Dapat mengetaui Kerjasama Pemerintah Desa Dan PT. Bank Negara 

Indonesia Tbk (BNI) dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. 

3) Dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan 

BUMDes Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. 

4) Mampu berfikir kritis untuk mengkaji dari hasil pola dalam 

Kerjasama Pemerintah Desa Dan PT. Bank Negara Indonesia Tbk 

(BNI) dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa 

Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. 

b. Bagi yang diteliti : 

1) Sebagai referensi acuan untuk meningkatkan perokonomian desa 

yang mempunyai visi, makna dan karakter.  
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2) Sebagai feedback dari masyarakat untuk mengkaji dan menilai hasil 

kerjasama yang telah diterapkan oleh pemerintah desa. 

1.5 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah penjelasan yang memgambarkan konsep 

yang akan digunakan oleh peneliti dalam hal menganalisis masalah yang 

nantinya akan di teliti. Definisi konseptual harus mampu memgambarkan 

karakteristik konsep yang di definisikan secara esensial dan objektif. Selain itu, 

definisi konseptual memberikan gambaran singkat dan jelas mengenai konsep 

yang akan digunakan dalam penelitian.10 Sehingga, perlu peneliti definisikan 

beberapa konsep yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini, diantaranya 

adalah : 

1. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private patnership) 

Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) merupakan kerja sama antara 

pemerintah dan badan usaha (swasta) dalam penyediaan infrastruktur. Kerja 

sama tersebut meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun, 

meningkatkan kemampuan pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur 

dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.11 

Berdasarkan pengalaman di dunia Internasional, kehadiran Kerja 

sama Pemerintah Swasta (KPS) diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

 
10 Silalahi, Ulber. 2012. Metodelogi Penelitian Sosial. Bandung : Refika Aditama. Hlm 119. 
11 Utama, Dwinanta. 2010. Prinsip dan Strategi Penerapan “Public Private Partnership” dalam 
Penyediaan Infrastruktur Transportasi. Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia Vol.12 No 3 Desember 
2010.Hlm. 146. 
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pelayanan yang lebih baik dari pelayanan tradisional, karena pihak swasta 

diharapkan mampu memperoleh tambahan pendapatan pada masa 

operasional sehingga subsidi pemerintah dapat dikurangi, selanjutnya 

pemerintah berperan sebagai regulator yang memfokuskan perannya dalam 

rencana program pelayanan dan monitoring akibat dari adanya pelimpahan 

pelayanan publik/public service kepada pihak swasta.  

Secara umum  pelaksanaan KPS memiliki manfaat sebagai upaya 

untuk mengatasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam  pelayanan publik 

yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah, dalam hal ini yang menjadi 

sasaran utama adalah kemitraan yang bisa membawa manfaat bagi 

masyarakat, pemerintah dan swasta. Bagi masyarakat, kemitraan yang 

dilakukan adalah bentuk partisipasi yang memberi peluang penyerapan 

tenaga kerja, media pembelajaran dan juga alih teknologi. Bagi pemerintah 

dan swasta, kemitraan merupakan bentuk penghematan biaya (melalui 

penyatuan jasa-jasa pelayanan, pembagian risiko dimana swasta ikut 

menanggung risiko), peningkatan standart pelayanan (melalui inovasi, 

peningkatan pendapatan, penyediaan jasa layanan baru).12 

Inti dari Kerja sama Pemerintah Swasta adalah keterkaitan/sinergi 

yang berkelanjutan (kontrak kerja sama jangka panjang) dalam 

 
12 Nurmadinah, F. 2012. Analisis Pemilihan Proyek Pengembangan Bandara UPT dengan Skema KPS. 
Tesis. Jakarta. Universitas Indonesia. Hlm. 12 . 
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pembangunan proyek untuk meningkatkan pelayanan umum (pelayanan 

publik), antara :13 

a. Pemerintah atau pemerintah daerah selaku regulator; 

b. Perbankan/konsorsium selaku penyandang dana; dan  

c. Pihak Swasta/BUMN/BUMD/BUMDes selaku Special Purpose Company  

(SPC) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan suatu proyek mulai dari 

desain, konstruksi, pemeliharaan dan operasional. 

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa 

yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, 

akuntabel dan sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya yang serius untuk 

menjadikan pengelolaan badan usaha milik desa ini berjalan secara efektif, 

efisien, profesional dan mandiri. Enam prinsip diatas dapat diartikan sebagai 

berikut :14 

1. Kooperatif, semua komponen yang teribat di dalam BUMDes harus 

mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan 

kelangsungan hidup usahanya. 

 
13 Ibid, Hlm. 147. 
14 Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fe Brawijaya. (2007). Buku Panduan Pendirian Dan 
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Pp Rpdn. Hlm 5. 
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2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus 

bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan 

kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. 

3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus 

diperlukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. 

4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat 

umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan 

mudah dan terbuka. 

5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara teknis maupun administratif. 

6. Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan 

oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penetapan dari indikator-indikator yang 

akan dipelajari dan dianalisa. Definisi operasional ini bertujuan agar dapat 

diperoleh gambaran yang jelas. Oleh karena itu, definisi operasional dapat 

diartikan sebagai unsur petunjuk  penelitian yang memberitahukan bagaimana 

caranya mengukur suatu variable.15 

Peneliti akan menganalisa data dengan menggunakan indikator-

indikator, diantaranya adalah : 

 
15 Lexy J. Moeleong. 1998. Metode Penelitian Kuantitatif.Bandung :Remaja Rosdakarya. Hlm 6. 
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1. Tahapan Proses Kerjasama Pemerintah Desa dan PT. Bank Negara Indonesia 

Tbk (BNI) dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa 

Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. 

a. Tujuan dalam Kerjasama. 

b. Prinsip dalam kerjasama. 

c. In put dari Kerjasama.  

d. Out put dari adanya kerjasama. 

2. Faktor Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Proses Kerjasama PT. Bank 

Negara Indonesia Tbk (BNI) dan Pemerintah Desa Sanan Kerto Pada 

Pengelolaan BUMDes Kerto Raharjo. 

a. Sumber daya manusia. 

b. Anggaran dana implementasi program. 

1.6 Metode Penelitian 

Metode Penelitian yakni prosedur ilmiah yang tersusun secara sitematis 

yang digunakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data secara objektif 

dan juga dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menjawab permasalahan 

didalam penelitian. Selain itu juga, metodelogi penelitian dapat digunakan untuk 

mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif 

dan flexible. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-

fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.16 

 
16 Gunawan, Imam. 2013. Metodelogi Penelitian Kuantitatif Teori Dan Praktek. Jakarta : Bumi Aksara. 
Hlm. 82. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif, metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2005) dalam Imam 

Gunawan17, ialah yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah 

dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian ini berusaha menelaah 

dengan data yang valid dan lengkap Kerjasama Pemerintah Desa dan PT. Bank 

Negara Indonesia Tbk (BNI) dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif 

kualitatif, yaitu berupaya mengukap berbagai gejala secara menyeluruh 

yang sesuai dengan kondisi lapangan secara objektif berdasarkan data yang 

di dapat dari lapangan. Pada dasarnya penelitian deskriptif kualitatif 

menggunakan teori-teori yang relevan sebagai pisau analisanya. Penelitian 

deskriptif kualitatif disusun dengan narasi secara kreatif , inovatif serta 

menunjukkan ciri-ciri ilmiahnya.18 

Dengan penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berusaha untuk 

memperoleh gambaran dan penjelasan yang berkenaan dengan Pelaksanaan 

Kerjasama Pemerintah Desa dan PT. Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) 

dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sanankerto, 

Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. 

 
17Ibid. Hlm. 84. 
18 Husaini Usaman Dan Purnomo Setady Akbar. 2009. Metodelogi Penelitian Sosial. Jakarta : Bumi 
Aksara. Hlm. 111. 
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1.6.2 Subjek Penelitian  

Subyek penelitian dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai 

sumber informasi yang dianggap relevan. Dalam arti lain, pihak yang 

nantinya akan menjadi sample dalam penelitian, agar mampu memberikan 

informasi secara lengkap dan ilmiah mengenai penelitian yang dilakukan. 

Dalam penelitian kualitatif sample merupakan subjek orang yang 

dipandang mengerti mengenai situasi dan kondisi tertentu.19 Untuk 

mengembangkan sebuat purposive sampling, maka peneliti akan 

menggunakan pemahamannya pada suatu kelompok untuk nantinya 

mewakili subjek yang akan diteliti.20 Dengan demikian, pengambilan 

sample dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara purposive 

sampling. 

Berdasarkan purposive sampling, peneliti mengambil beberapa 

subyek penelitian yang dianggap memahaminya, antara lain sebagai 

berikut: 

a) Kepala Desa Sanankerto, Bapak H. Mohammad Subur, SE. 

b) Sekertaris Desa, Bapak Khafid Muzadi.  

c) Direktur Pengurusan BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto, Bapak 

Drs. H. Samsul Arifin, M.Si. 

d) Sekertaris Pengurus BUMDes Kerto Raharjo, Bapak Agus. 

 
19 Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Cv. Alvabeta. Hlm. 5. 
20Ibid. Hlm. 216. 
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e) Operator Unit Usaha Agen BNI 46 BUMDes Kertoraharjo Desa 

Sanankerto, Ibu Ima. 

f) Kepala Unit Usaha Bank Sampah BUMDes Kertoraharjo Desa 

Sanankerto, Bapak Faturahman. 

g) Chief Executive Officer (CEO) PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kantor 

Wilayah Malang, Bapak Wiwi Suprihatno. 

h) Asisten Penjualan BNI Cabang Turen, Bapak Varhandika.  

i) Masyarakat Desa Sanankerto : Ibu Lilik, Bapak Rahmat dan Bapak 

Budiman. 

1.6.3 Sumber Data 

Sumber data digunakan sebagai upaya untuk memperoleh data 

akurat serta didukung dengan sumber informasi dan data yang valid. Data 

yang dimaksud adalah data yang di gali dari narasumber yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti.Sumber data merupakan bagian yang sangat 

penting bagi peneliti, karena ketepatan memilih dan menentukan jenis, 

sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi 

yang diperoleh. 

Menurut Sugiyono (2005) sumber data dalam penelitian kualitatif 

terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.21 

a) Data primer ialah dokumen yang didapatkan langsung dari obyek 

penelitian atau yang secara langsung mengalami peristiwa yang akan 

 
21Ibid. Hlm. 225. 
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diteliti. Sumber data primer memiliki kekuatan karena diperoleh secara 

langsung oleh narasumber sehingga keakuratan datanya bisa terjamin. 

b) Data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer atau lebih 

melengkapi data penelitian. Data sekunder didapatkan dari buku-buku 

ilmiah, koran, internet atau sumber-sumber lain yang dapat memberikan 

penjelasan tambahan mengenai penelitian yang dilakukan. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Obsevasi adalah suatu usaha mengumpulkan data yang 

dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standar. Artinya 

data dapat diperoleh secara langsung dalam keadaan sadar dari objek 

penelitian dengan melakukan pengamatan yang sistematis dengan cara 

merekam kejadian dan mencatatnya. 22 

Jadi, peneliti menggunakan teknik observasi guna menggali 

informasi maupun data-data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi 

dan benda serta rekaman gambar tertentu dari pengamatan lapangan di 

Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 

dan PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Wilayah Kota Malang 

yang beralamat di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.75-77, Kauman, 

Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119. 

 

 
22Ibid, Hlm. 137. 
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b. Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan melalui dua pendekatan yaitu 

(a) dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur 

spontanitas, kesantaian, tanpa pola dan arah yang ditentukan 

sebelumnya dan (b) menggunakan daftar pertanyaan yang lebih terinci 

namun bersifat terbuka yang telah dipersiapkan lebih dahulu dan akan 

diajukan sebagai panduan wawancara.23 

Wawancara menurut Moleong (1988: 15) adalah percakapan 

dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua belah 

pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara 

dimaksudkan agar peneliti mendapatkan informasi yang akurat tentang 

kemitraan antara pemerintah dengan swasta. Wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap informan berkaitan dengan bagaimana 

proses kemitraan secara mendetail dan makna dari kemitraan tersebut. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-

karya monumental dari seseorang.24 Dokumentasi ini sebagai 

pelengkap dari teknik observasi dan wawancara, hal ini bertujuan 

untuk agar data yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan akurat. 

 
23Ibid, Hlm. 145. 
24 Ibid, Hal 329 
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Teknik dokumentasi yang peneliti lakukan adalah mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tata kelola BUMDes Kerto 

Raharjo Desa Sanankerto dan juga mengambil dokumentasi berupa 

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

BUMDes Sanankerto, dan lain-lain yang berhubungan dengan 

penelitian. 

1.6.5 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitin ini 

dilakukan guna mendapatkan data-data maupun informasi yang diperlukan 

oleh peneliti untuk menunjang penelitian tersebut. Lokasi penelitian ini 

dilakukan di : 

1) Kantor Desa Sanankerto yang beralamat di Jl. Purwantoro B No.11, 

Dusun Krajan, Sanankerto, Kec. Turen, Kab. Malang. 

2) Kantor BUMDes Kertoraharjo yang beralamat di Jl. Kauman No. 23 

RT. 15 RW. 03, Desa Sanankerto, Kec. Turen, Kab. Malang. 

3) PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Wilayah Kota Malang yang 

beralamat di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.75-77, Kauman, Kec. 

Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119. 

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

model interaktif Miles dan Human, yaitu:25 

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.”26 

Adapun data yang ingin di reduksi peneliti ialah berkaitan dengan 

kerjasama Pemerintah Desa Sanakerto dan BNI dalam pengelolaan 

BUMDes Kerto Raharjo. Data-data itu nantinya berkaitan dengan 

gambaran umum tentang proses kerjasama dari BUMDes Kerjo Raharjo. 

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.27 Sehingga dengan adanya penyajian data tentu 

dapat memudahkan orang untuk memhaminya, bahkan didukung dengan 

konsep yang dirancang dengan terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti 

 
25 Miles Matthew B Dan Huberman A. Michael. 2002. Analisis Data Kualitatif. Jakarta Universitas 

Indonesia Pers, Hal 16 
26 Ibid, Hal 17 
27 Ibid, Hal 18 
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menyajikan data berdasarkan analisis terhadap Kerjasama Pemerintah 

Desa Sanankerto dan BNI dalam pengelolaan BUMDes Kerjo Raharjo. 

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. 

c. Kesimpulan 

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 Kerto Raharjo membutuhkan kerjasama dengan pihak 

lain, sebab dengan adanya kerjasama tersebut maka akan meningkatkan 

perekonomian desa. 


