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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Desa Tamansari merupakan salah satu desa yang terletak di bawah kaki 

Gunung Ijen Banyuwangi. Desa Tamansari sendiri merupakan salah satu wilayah 

yang cukup luas yang mana sebagian besar terdiri dari lahan perkebunan dan juga 

pertanian yang cukup potensial. Berlokasi di daerah kaki gunung terkadang 

membuat sarana dan prasarana menjadi sedikit tertinggal dibandingkan dengan 

perkotaan. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang keinginan warga untuk 

dapat mengembangkan sumber daya yang ada, hal tersebut semata-mata guna 

meningkatkan kesejahteraan bersama. Pada tahun 2017, Desa Tamansari berhasil 

meraih penghargaan dalam kategori desa wisata terbaik yang berhasil 

pemanfaatan jejaring bisnis dari Kementrian Desa, Pembangun Desa Tertinggal 

dan Transmigrasi. Penghargaan tersebut diraih karena Desa Tamansari karena 

sukses merintis pengembangan potensi wisata seperti homestay, UMKM, guide, 

serta beberapa unit usaha lainnya. Dalam meningkatkan pamor desa wisata, 

beragam potensi yang ada di desa Tamansari terus dikembangkan. Beberapa paket 

yang ditawarkan kepada wisatawan tidak hanya dapat berkujung ke Gunung Ijen, 

wistawan yang datang juga diajak untuk menikmati objek wisata dan juga edukasi 

yang ada di Desa Tamansari. 

Lembaga perekonomian desa atau bisa disebut BUMDesa (Badan Usaha 

Milik Desa) terbentuk sebagai terobosan baru pemerintah dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat desa melalui kemandirian masyarakat desa itu sendiri. 

Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah pasal 213 ayat (1) yang disebutkan bahwa, desa 

dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi 

desa dan Peraturan Pemerintah no. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Hal tersebut 

harus disertai dengan upaya bersama yang juga didukung oleh kebijakan daerah 

terkait yang melindungi dan juga memfasilitasi usaha yang ada dari persaingan 
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yang mengancam yang datang dari para pemodal besar. Mengingat badan usaha 

ini merupakan lembaga baru yang aktif di pedesaan dan masih banyak 

membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang secara baik.  

Pada UU no. 32 tahun 2004  menjelaskan bahwa desa diberikan 

kewenangan secara mandiri dalam konteks pemberdayaan serta pembangunan 

bagi kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya yang 

dimiliki. Logika pendirian BUMDesa berdasarkan pada upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang mana menunjukkan bahwa pendirian ini tidak 

sekedar hanya berdiri saja, melainkan juga berkesinambungan (suistanable), serta 

perencanaan dan pendiriannya dibangun atas kebersamaan dari masyarakat. Hal 

tersebut merupakan elemen terpenting yang mana pengelolaan BUMDesa harus 

dilakukan secara profesional dan mandiri. 

Wujudnya yang mencerminkan sistem otonomi bagi desa menjadikan 

BUMDesa sebagai primadona baru bagi perekonomian desa. Pendirian BUMDesa 

sebagai penggerak perekonomian desa telah diatur sedemikian rupa baik ditingkat 

pusat sampai tingkat daerah. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDesa yang kemudian 

diteruskan ke Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Desa tentang Tata Cara 

Pembentukan dan Pengelolan BUMDesa, lalu diperbaharui kembali dengan 

diterbitkannya Permendesa Nomor 4 Tahun 2015  menggantikan peraturan 

sebelumnya. Konsep otonomi desa disini dapat dijelaskan berdasarkan peraturan-

peraturan diatas bahwa desa memiliki kewenangan mendirikan BUMDesa yang 

didasari atas musyawarah desa serta dengan tujuan mengelola potensi desa untuk 

kesejahteraan bersama, yakni masyarakat dan desa  (tertuang dalam pasal 5 ayat 1 

dan pasal 3 ayat 2 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015). 

BUMDesa merupakan salah satu pendekatan baru yang bertujuan 

mewadahi potensi lokal masyarakat dan menjadi lembaga yang memperat jaringan 

sosial masyarakat pedesaan.  Pendirian BUMDesa sendiri bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mana meliputi meningkatkan 
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perekonomian masyarakat desa, mengoptimalkan aset dan potensi yang dimiliki 

desa, mengembangkan kerjasama antar desa, menciptakan peluang dan jaringan 

dalam masyarakat, membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan. 

Pengembangan BUMDesa di Jawa Timur memang cukup beragam, ada 

yang berhasil dan ada yang tidak. Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh beberapa 

faktor baik internal maupun eksternal. Beberapa BUMDesa yang bisa dikatakan 

berhasil pada awal pengembangannya tentu tidak banyak seperti beberapa 

BUMDesa di daerah Malang, Jombang, Jember, Banyuwangi dan beberapa daerah 

lain, akan tetapi lambat laun cukup banyak BUMDesa yang sukses 

mengembangkan daerahnya. Dalam hal ini salah satu BUMDesa yang memiliki 

prestasi sejak awal pengembangannya di Banyuwangi adalah BUMDesa Ijen 

Lestari yang mana dalam pengembangannya mampu menjadikan masyarakat Desa 

Tamansari lebih terberdaya serta memiliki kerjasama yang baik dengan beberapa 

lembaga diluar desa, yakni BCA. 

Bank Central Asia (BCA) merupakan salah satu bank swasta terbesar di 

Indonesia. Dalam perkembangannya, BCA berupaya ikut serta dalam membangun 

kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan program Bakti BCA, hal tersebut 

yang kemudian menjadikan Desa Tamansari menjadi salah satu desa binaan BCA, 

hal tersebut berkaitan dengan potensi yang ada di sekitar Gunung Ijen, 

khususunya Desa Tamansari. Implementasi kegiatan kepedulian sosial yang 

dikembangkan oleh BCA ialah dengan membina, melatih kelompok masyarakat 

agar dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan bersama. Hal tersebut juga dilakukan agar masyarakat semakin 

berdaya dan juga mandiri, dengan begitu masyarakat tidak harus bergantung 

kepada orang ataupun lembaga lainnya. 

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu upaya guna menjadikan 

masyarakat lebih mandiri dengan potensi yang dimiliki. Dengan begitu 

masyarakat dapat mengembangkan menjadi lebih berdaya daripada sebelumnya. 

Sehingga pemberdayaan adalah upaya dalam membangun upaya itu sendiri 
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dengan cara menyadarkan, memotivasi dan mendorong agar peluang yang ada 

berkembang dengan baik. Maka dari itu, upaya mengembangkan kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat harus dimulai dengan peningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, perilaku, dan kemampuan dalam pengoptimalan sumber daya  yang 

mana didapat melalui kegiatan pendampingan. Pemberdayaan masyarakat 

merupakan konsep pembangunan ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai 

masyarakat, sehingga membangun paradigma baru dalam pembangunan yang 

bersifat people-centered, participatory, empowerment and sustainable. Konsep 

pembangunan dalam hal pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata 

memenuhi kebutuhan dasar (basic need) masyarakat akan tetapi sebagai upaya 

dalam mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal (Chambers, 1995). 

Pemberdayaan masyarakat menjadi perhatian publik yang mana dinilai 

sebagai salah satu pendekatan yang sesuai dalam mengatasi masalah sosial, 

terutama kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat penting untuk dilakukan, karena 

menjadi salah satu upaya untuk memberikan daya atau kekuatan bagi masyarakat, 

serta bertujuan untuk memandirikan masyarakat agar dapat mengatasi dan keluar 

dari berbagai tantangan di kehidupannya. 

Beberapa studi yang pernah dilakukan baik di dalam negeri dan luar negeri 

telah banyak membahas mengenai pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut yang 

kemudian menjadikan realitas yang ada penting dan menarik untuk diteliti 

mengingat perkembangan masyarakat yang cukup baik. Hal tersebut tidak lepas 

dari beberapa kegiatan yang ada, salah satunya dari BUMDesa Ijen Lestari, serta 

latar belakang masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya membangun 

Desa Tamansari, sehingga menjadi Desa Wisata Unggulan di Banyuwangi seperti 

pada saat ini.  

Data mengenai penelitian pemberdayaan masyarakat sebelumnya sangat 

beragam dan unik, hal tersebut dapat menjadi bahan rujukan dalam studi kali ini.  

Salah satu studi tentang pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah konsep 

pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat dan dapat membantu tumbuh 
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kembang perekonomian masyarakat desa, pembangunan masyarakat diawali 

dengan motiviasi dan dengan beberapa bantuan finansial lainnya. Banyaknya 

bantuan yang dialirkan membuat masyarakat mengalami ketergantungan kepada 

pihak terkait. Sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut terkait proses 

pemberdayaan yang dilaksanakan. (Ginandjar, 1997). 

1.2 Fokus Penelitian 

Seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang pada penelitian yang 

berjudul Pemberdayaan BUMDesa Ijen Lestari dengan pihak luar desa salah 

satunya yakni Bank Central Asia (BCA) di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, 

Kabupaten Banyuwangi adalah : 

1.2.1 Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat oleh BUMDesa Ijen 

Lestari di Desa Tamansari, Licin, Banyuwangi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, 

menganalisis serta memahami proses pemberdayaan masyarakat oleh BUMDesa 

Ijen Lestari dalam mengembangkan Desa Tamansari, Licin, Banyuwangi.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan, analisis dan juga 

sebagai sumbangsih akademis terhadap ilmu Sosiologi, terutama dalam kajian 

lembaga pedesaan. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat guna menambah 

pengetahuan dan wawasan terkait proses pemberdayaan masyarakat oleh  

BUMDesa Ijen Lestari. Kiranya penelitian ini juga dapat dijadikan pembanding 

dengan penelitian lainnya ataupun dijadikan rujukan guna penelitian di masa 

mendatang. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi berupa fakta atau 

realitas sosial terkait persoalan pemberdayaan masyarakat yang ada dalam 

pengembangan potensi desa yang telah berhasil dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman tentang 

pemberdayaan masyarakat dan juga proses kerjasama BUMDesa Ijen Lestari 

dengan jaringan di luar desa dalam mengembangkan Desa Tamansari, Licin, 

Banyuwangi. Adapun manfaat lain ialah sebagai rujukan untuk instansi 

pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan juga 

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 

Indonesia (KEMENDESA) agar dapat memperhatikan lebih lanjut desa yang 

memiliki potensi yang dapat berkembang, serta pengoptimalan program 

BUMDesa yang tertinggal menjafi berkembang sehingga membawa dampak baik 

bagi masyarakat desa lainnya.  

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Kajian Terdahulu 

Penelitian mengenai pemberdayaan yang berkaitan dengan BUMDesa 

telah banyak dikaji sebelumnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pada 

sub bab ini, peneliti memaparkan beberapa rangkuman penelitian terdahulu yang 

mampu menjadi rujukan peneliti. Selain itu, peneliti juga akan merinci isi dari 

penelitian berikut khususnya dalam rumpun ilmu sosiologi.  

Pertama, (Soedarwo, Zuriah, Yuliati dan Suwignyo, 2017)  merupakan 

civitas akademica Universitas Muhammadiyah Malang, melakukan penelitian 

mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal berbasis 

potensi lokal dalam membangun desa wisata adat. Subyek dalam penelitian ini 

ditentukan berdasarkan prinsip snowball. Sumber data yang diperlukan dalam 

metode RRA. Pada penelitian ini dilakukan pendampingan dalam perbaikan tata 

kelola dan kebijakan desa dalam membangun Desa Wisata Adat, yang kedua 

dengan memberikan pelatian pembangunan karakter dalam hal ini menjaga 
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lingkungan bersih dan sehat, kemudian yang ketiga dengan dilakukannya 

pelatihan packaging olahan minuman terong Belanda dan peningkatan 

pengetahuan terkait produk higienis. Adapun kesimpulan yang didapat dalam 

penelitian ini ialah pendidikan non formal yang dilaksanakan bagi masyarakat 

desa wisata adat Ngadas merupakan program yang tepat bagi pemberdayaan 

masyarakat desa, karena dalam program ini benar-benar berlandaskan pada 

potensi lokal dan dapat membangun masyarakat Ngadas sebagai warga yang ahli 

dan juga terampil dalam berbagai bidang sesuai kebutuhan desa wisata adat. 

Penelitian yang selanjutnya (Mustangin, Kusniawati, Islami, 

Setyaningrum, Prasetyawati, 2017) mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis 

potensi lokal melalui program desa wisata di Desa Bumiaji. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif. Hasil dari penelitain 

ini ialah dengan adanya desa wisata menjadikan masyarakat turut ikut 

berpartisipasi guna suksesnya program desa wisata yang dimiliki. Selain itu 

perubahan perilaku pada masyarakat dalam hal ini dilatar belakangi oleh 

meningkatnya pendapatan masyarakat seiring berkembangnya desa wisata, 

sehingga masyarakat terus berproses guna peningkatan yang lebih baik lagi. 

Program desa wisata yang ada di Desa Bumiaji dapat digunakan sebagai salah 

satu rujukan program desa wisata yang akan datang. 

(Nur, 2018) dalam penelitiannya membahas masalah instrument hokum 

dalam pemberdayaan ekonomi lokal dalam BUMDesa. Penelitian ini dilakukan di 

Desa Hanura, Teluk Pandan, Pasawaran. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui intrumen hukum yang digunakan dalam pemberdayaan yang 

dilakukan. Hal tersebut kemudian menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa 

instrumen hukum merupakan alat yang digunakan dalam bermasyarakat, dalam 

hal ini berarti bahwa peraturan yang ada pada dasarnya diakui dan ditaati sebagai 

aturan atau norma yang berlaku dan harus diterapkan dalam kehidupan bersama. 

Di dalam profil Desa Hanura instrumen hukum BUMDesa tercantum dalam 

Undang-Undang, Peraturan Desa Hanura, Peraturan Menteri Desa, Peraturan 

Pemerintah, dan aturan pelaksana lainnya. Dengan demikian BUMDesa Hanura 
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sudah mempunyai gagasan dan juga payung hukum yang kuat dalam menjalankan 

lembaga usaha desa.  

Pemberdayaan masyarakat konsep pembangunan yang berakar pada 

masyarakat (Kartasasmita 1997). Pembahasan ini memfokuskan pada 

pembangunan yang terjadi pada masyarakat. Dalam penelitian ini juga membahas 

lebih dalam mengenai memandirikan dan memampukan masyarakat, karena pada 

dasarnya pembangunan di tingkat perdesaan dan pemberdayaan masyarakat 

menyangkut kegiatan di berbagi sektor, maka diperlukannya koordinasi guna 

menyatukan berbagai upaya agar menghasilkan sinergi, dan juga dapat 

menghindari informasi yang tumpang tindih sehingga dapat efisien dan mencapai 

hasil yang optimal seperti yang diharapkan. 

Penelitian selanjutnya (Galiea, Farnworth, 2018) membahas mengenai 

keamanan pangan global tentang konsep baru dalam wacana pemberdayaan. 

Perspektif ini dibangun berdasarkan penelitian lapangan kualitatif yang dilakukan 

di Suriah, Kenya dan Tanzania.  Adapun temuan pada penelitian kali ini ialah 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara pemberdayaan dengan 

hubungan antar individu yang mempengaruhi hasil pemberdayaan baik 

perempuan ataupun laki-laki. Pemberdayaan seseorang sebagian besar dibentuk 

melalui pemberdayaan orang lain yang memiliki kedekatan dengan individu 

terkait, diantaranya orang tua, saudara kandung, pasangan, mertua, kakak ataupun 

adik. Hal lain yang diungkap dari penelitian ini adalah mengedepankan 

pemahaman terkait kekuatan yang datangnya dari dalam diri, dari orang lain dan 

dari jaringan luas. 

Penelitian yang selanjutnya (Sopandi, 2008) mengenai strategi dan 

kebijakan pemberdayaan pada masyarakat di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini 

menggunkan metode penelitian kualitatif yang kemudian menjelaskan bahwa 

kekuatan ekonomi masyarakat dan juga menejemen pemerintah yang belum 

optimal, serta keterkaitan antar sektor masih belum berkembang dan belum cukup 

kuat. Hal tersebut yang kemudian dapat mengancam proses perkembangan dan 
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pembangunan  masyarakat di Kabupaten Bekasi. Pentingnya jaringan sosial 

dimiliki tentu dapat membantu pengoptimalan sumberdaya dan juga potensi 

lainnya.  

Penelitian selanjutnya (Mudhoffir, 2011)  membahas mengenai 

governmentality dan pemberdayaan dalam advokasi lingkungan pada kasus 

lumpur lapindo oleh Mudhoffir civitas academica Universitas Negeri Jakarta. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, indepth 

interview, dan dokumentasi serta validitasi data menggunakan triangulasi. 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya non-governmental organization 

(NGO) sebagai peran penting dalam gerakan sosial baru tidak selamanya dapat 

dipandang produktif dalam menciptakan perubahan sosial atau membantu 

kelompok lemah menjadi lebih seimbang dalam menghadapi permasalahan 

dominasi yang ada. Hal tersebut karena peran aktivis dalam upaya pemberdayaan 

komunitas lokal masih abu-abu. Pada kasus lumpur Lapindo ini memberikan bukti 

lainnyaterkait dengan kehendak NGO untuk memberdayakan kelompok rentan 

akibat munculnya persoalan ekologi di Sidoarjo justru jatuh pada proses 

subjektivasi korban sebagai governable subject.  
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Tabel 1.1 Matriks Studi Terdahulu 

No Disiplin Ilmu Topik Fokus Studi Teori Metode Hasil Penelitian 

1 Sosiologi 

Soedarwo, dkk  

2017 

 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Melalui 

Pendidikan 

Nonformal 

Berbasis Potensi 

Lokal dalam 

Membangun 

Desa Wisata 

Adat 

Pengembangkan potensi 

dalam rangka 

pemberdayaan 

masyarakat  dengan 

Pendidikan nonformal 

Participatory 

Rural 

Appraisal  

Robert 

Chambers.  

Kualitatif Upaya pemberdayaan yang dilakukan 

melalui pendidikan nonformal yang 

dilakukan masyarakat Desa Ngadas 

cukup berhasil, karena banyak 

membangun masyarakat untuk 

berkembang melalui potensi lokal yang 

dimiliki 

2 Sosiologi 

Mustangin, 

Kusniawati, dkk  

2017 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Berbasis Potensi 

Lokal Melalui 

Program Desa 

Wisata di Desa 

Bumiaji 

Upaya pemberdayaan 

masyarakat Desa 

Bumiaji dengan 

dilakukannya program 

Desa Wisata 

 

Pemberdayaan 

Robert 

Chambers 

Kualitatif Partisipasi masyarakat Desa Bumiaji 

menjadikan program pemberdayaan yang 

dilakukan berjalan dengan baik. Potensi 

ataupun sumber daya yang dimiliki oleh 

masyarakat dimaksimalkan untuk 

menambah penghasilan serta peningkatan 

hal lainnya 
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3 Hukum 

Muhammad Nur 

 2018 

 

Masalah 

Instrument 

Hukum dalam 

Pemberdayaan 

Ekonomi Lokal 

dalam 

BUMDesa 

Instrumen hokum yang 

kuat untuk pembentukan 

lembaga usaha menengah 

di pedesaan 

Pemberdayaan 

Russel-Erlich 

dan Rievera 

Kualitatif BUMDesa Hanura telah memiliki payung 

hukum atau landasan yang kuat dalam 

membentuk dan menjalankan usaha 

masyarakat desa guna meningkatkan 

kesejahteraan. Pemberdayaan ekonomi 

lokal melalui BUMDes Hanura memiliki 

peningkatan, pembangunan dan 

pelayanan masyarakat Desa Hanura 

dengan baik 

4 Pembangunan 

Ginandjar 

Kartasasmita 

1997 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Konsep 

Pembangunan 

yang Berakar 

pada 

Masyarakat 

Pemberdayaan 

masyarakat dengan 

berlandasan sinergi 

masyarakat 

Pemberdayaan 

Chambers 

Kualitatif Pemberdayaan masyarakat bertujuan 

memberdayaan dan juga memandirikan 

masyarakat, sehingga mampu keluar dan 

menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi, serta pentingnya kerjasama 

semua aspek untuk mewujudkan tujuan 

tersebut. 

5. Galiea dan 

Farnworth 

Power Through : 

A New Concept 

un the 

Konsep baru dalam 

wacana pemberdayaan 

Pemberdayaan 

Chambers 

Kualitatif Hasil yang didapat adalah pemberdayaan 

perempuan menggambarkan kemampuan 

perempuan untuk mandiri serta 
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2018 Empowernent 

Discourse 

perempuan di Jerman mengambil kendali atas keadaan mereka 

sendiri dan untuk mewujudkan 

kehidupan yang lebih baik. Serta adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi 

antara pemberdayaan dengan hubungan 

antar individu atau jaringan. 

6 Ilmu 

Pemerintahan 

Andi Sopandi. 

2008 

Strategi dan 

Kebijakan 

Pemberdayaan 

pada 

Masyarakat di 

Bekasi 

Pola dan strategi 

ekonomi masyarakat dan 

menejemen pemeritah   

Pemberdayaan 

Chambers 

Kualitatif Pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

pentingnya jaringan sosial dimiliki, gal 

tersebut dapat membantu pengoptimalan 

sumberdaya dan juga potensi lainnya.  

7  Sosiologi 

Stephanie Spaid 

Miedema, dkk 

2018 

Women’s 

Empowerment 

in East Africa: 

Development of 

a Cross-country 

Comparable 

Measure 

Pemberdayaan 

perempuan di Afrika 

Timur  

 

Pemberdayaan 

Perempuan 

Kabeer 

Kualitatif Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

tiga faktor domain dari pemberdayaan 

perempuan, hasil penelitian ini juga dapat 

digunakan untuk memantau kemajuan 

dan juga pencapaian pemberdayaan 

perempuan dan anak perempuan di 

Afrika Timur dan juga luar Afrika Timur
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8 Psikologi 

Francisco J. 

Graciaa, Ines 

Tomas, dkk 

2018 

Empowering 

Leadership, 

Mindful 

Organizing and 

Safety 

Performance in 

a Nuclear Power 

Plant: A 

Multilevel 

Structural 

Equation Model 

Mengembangkan dan 

menguji model di mana 

pemberdayaan 

kepemimpinan 

diharapkan untuk 

berkontribusi 

mengembangkan 

pengorganisasian yang 

dipimpin 

- Kualitatif Secara khusus, penelitian ini 

mengungkap bahwa perubahan dalam 

pemberdayaan kepemimpinan 

berhubungan positif dengan 

pengorganisasian di bawahnya. Dengan 

kata lain, penelitian ini memberikan 

dukungan empiris yang dapat membantu 

menyimpulkan bahwa kepemimpinan 

berkontribusi pada  pemberdayaan  

9 Kemasyarakatan 

Marcel F. van 

Assen.  

2018 

Empowering 

Leadership and 

Contextual 

Ambidexterity– 

the Mediating 

Role of 

Committed 

Leadership for 

Continuous 

Hubungan antara 

pemberdayaan 

kepemimpinan dan 

ambidexterity 

kontekstual 

- Kualitatif Dengan dilakukannya pemberdayaan,  

integrasi dan saling melengkapi terjadi 

dalam suatu kepemimpinan. Pentingnya 

memastikan bahwa karyawan distimulasi 

dan diberdayakan untuk terus menerus 

mengembangkan kemampuan khusus, 

sehingga inovasi tambahan muncul. 
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Improvement 

10 Sosiologi 

Mudhoffir  

2011 

Governmentality 

dan 

Pemberdayaan 

dalam Advokasi 

Lingkungan 

pada Kasus 

Lumpur 

Lapindo 

Kolaborasi NGO dengan 

kelompok masyarakat di 

Sidoarjo pada proses 

pemberdayaan.  

 

Relasi 

Kekuasaan 

Foucauld 

Kualitatif Peran NGO dalam gerakan sosial tidak 

bisa dianggap efektif lagi, karena tidak 

banyak membantu dalam mengangkat 

kelompok powerless untuk keluar dari 

permasalahan yang dihadapi, seperti pada 

kasus lumpur Lapindo, Sidoarjo 
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1.5.2 Landasan Teori 

1.5.2.1 Pemberdayaan Masyarakat 

Pada kesempatan kali ini, peneliti mengkaji mengenai pemberdayaan 

masyarakat BUMDesa Ijen Lestari. Hal tersebut yang kemudian menjadikan 

konsep pemberdayaan (empowerment) menjadi pisau analisis dalam mengkaji 

persoalan tersebut. Konsep pemeberdayaan sendiri muncul dengan dua premis, 

yakni kegagalan dan harapan. Kegagalan sendiri ialah tidak berhasilnya beberapa 

pembangunan ekonomi yang dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan dan 

juga kemiskinan. Sedangkan harapan, adalah adanya terobosan pembangunan 

yang mencakup pertumbuhan ekonomi, nilai- nilai demokrasi,  persamaan 

generasi, dan juga kesetaraan gender dengan baik. Kegagalan dan harapan 

tentunya bukan merupakan pengukur pada ilmu sosial, akan tetapi menjadi niai 

normatif dan moral yang tercermin secara nyata dalam masyarakat maupun 

individu. 

Konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi di tingkat ideologis 

maupun praktis. Pada tingkat ideologis, konsep pemberdayaan merupakan hasil 

interaksi antara konsep top-down dan battom-up, antara growth strategy dan 

people centered strategy. Sedangkan di tingkat praksis, interaksi yang terjadi 

lewat antar otonomi. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan 

untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terkait potensi yang dimiliki, dalam 

hal ini Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Hal 

tersebut yang kemudian menjadikan masyarakat memiliki semangat serta 

terdorong dan juga temotivasi dengan memanfaatkan potensi yang ada guna 

penambahan  nilai ekonomis. 

Konsep pemberdayaan, apabila dikaji lebih dalam maka terdapat dua 

muatan dasar yang terdiri dari asas positivisme dan asas interaktif. Asas 

positivisme lebih mengarah pada analisis kuantitatif seperti berikut: Pertama, 

growth strategy, di mana dalam pelaksanaan pembangunan lebih diarahkan pada 

stategi pembangunan dengan penghitungan Gross National Product (GNP) dalam 
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menilai keberhasilan pembanguanan di suatu negara. Kedua, employment 

program, yang lebih banyak melihat pada analisis tenaga kerja. Ketiga, basic need 

strategy, yang lebih mengarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi 

masyarakat. Sedangkan kajian pada asas interaktif, lebih mengarahkan pada 

pandangan pembangunan dengan analisis kualitatif yakni, empowerment, yang 

melihat pada bagaimana menumbuhkan keberdayaan masyarakat dalam 

memperbaiki kualitas hidup mereka. Sustanability, yang melihat pada 

keberlanjutan pembangunan dengan memikirkan kelestarian alam dengan 

lingkungannya untuk dapat diwariskan pada generasi berikutnya. Selanjutnya 

adalah Approach technology, yang diarahkan pada pembangunan dengan 

menggunakan kesempatan untuk menggunakan teknologi dalam pembangunan. 

Dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat beberapa upaya yang 

dilakukan, yang pertama dengan menciptakan suasana yang menjadikan 

masyarakat berpeluang untuk terus maju dan berkembang. Kedua, meningkatkan 

daya masyarakat dalam membangun melalui berbagai cara, seperti pelatihan 

keterampilan, bantuan dana guna pembangunan desa baik fisik ataupun sosial, 

serta pembentukan dan juga pengembangan kelembagaan di masyarakat. 

Kemudian yang terakhir, penting melakuakn perlindungan kepada kelompok 

menengah dan juga powerless guna terjadinya persaingan yang tidak seimbang 

serta terjalinnya kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Dalam hal ini 

keyakinan dalam masyarakat perlu diperkuat melalui tindak nyata, sehingga 

tercipta kesejahteraan dan juga kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. 

Pembangunan pada bidang pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai proses 

yang berkesinambungan pada bidang ekonomi dan juga nilai sosial. Konsep 

pemberdayaan masyarakat sendiri ialah pandangan baru dalam pembangunan, 

yang memiliki sifat “people-centered, participatory, empowering, and 

sustainable” (Chambers, 1995).  

Pemberdayaan bukan hanya tentang penguatan individu anggota 

masyarakat, akan tetapi juga tingkatan yang lain. Penting untuk menanamkan dan 

juga menerapkan nilai-nilai budaya modern kepada masyarakat, seperti tingginya 
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etos kerja, keterbukaan, hemat serta pentingnya tanggungjawab menjadi bagian 

penting dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan. Selain itu penting pula dalam 

membangun dan juga pengintegrasian masyarakat dalam berbagai kegiatan, 

karena partisipasi dan juga peranan masyarakat berperanguh pada proses 

pemberdayaan. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya 

dengan pembudayaan, dan juga pengamalan demokrasi. “The empowerment 

approach, which is fundamental to an alternative development places the 

emphasis on autonomy in the decision-marking of territorially organized 

communities, local self-reliance (but not autarchy), direct (participatory) 

democracy, and experiential social learning”. (Friedman, 1992) 

Dalam rangka pemberdayaan, peningkatan taraf hidup masyarakat baik 

sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga teknologi merupakan upaya 

yang sangat penting untuk dilakukan. Selain itu perlu adanya program khusus bagi 

masyarakat yang kurang berdaya, hal tersebut dikarenakan beberapa program 

yang seringkali ada, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat di beberapa 

daerah karena kebutuhan masing-masing daerah cukup berbeda. 

Dari berbagai konsep diatas dapat disimpulkan bahwa konsep 

pemberdayaan masyarakat ialah upaya atau rancangan yang menjadikan 

masyarakat sebagai bukan sebagai subjek akan tetapi menjadi objek, oleh karena 

itu masyarakat diupayakan untuk lebih memahami kebutuhan dan permasalahan 

yang harus diberdayakan, agar masyarakat mampu secara mandiri memenuhi 

kebutuhan, serta memecahkan dan keluar dari suatu permasalahan yang dihadapi, 

dengan kata lain gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan ialah untuk 

pelaksanaan pembangunan adalah dari, oleh dan untuk mayarakat itu sendiri.  

1.5.2.2 Konsep BUMDesa 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan lembaga yang 

beroperasi di pedesaan dan dalam pembentukannya berdasarkan kebutuhan desa, 

serta bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa itu sendiri, lembaga ini 

merupakan usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa 
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dengan mempertimbangkan potensi yang ada. Tentu dalam pengembangannya, 

BUMDesa memeiliki perberbedaan dengan lembaga ekonomi lain pada 

umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDesa tidak 

berkembangnya sistem kapitalis dan diharapkan mampu memberikan kontribusi 

yang baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga nilai-nilai 

kehidupan bermasyarakat terus berlanjut dan tidak terganggu.  

Pendirian BUMDesa didasarkan pada potensi desa dan juga kebutuhan 

dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pendirian 

BUMDesa sendiri dibangun atas dasar inisi masyarakat terkait dengan 

berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. 

BUMDesa sendiri merupakan penguat kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi 

sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution), 

sehingga dalam pengelolaannya BUMDesa harus dijalankan secara mandiri dan 

profesional. Dalam hal ini BUMDesa sebagai lembaga sosial ialah 

keberpihakannya dalam upaya pelayanan sosial yang berdasarkan kepada 

kepentingan masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga komersial adalah untuk 

mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal dalam hal ini bisa 

pertukaran barang dan jasa dan lainnya. Lembaga moneter desa atau unit 

pembiayaan menopang operasional BUMDesa sebagai unit yang melakukan 

transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan, dengan begitu pertumbuhan 

ekonomi yang bertujuan pada pemerataan distribusi aset kepada masyarakat akan 

mampu mengatasi persoalan ekonomi masyarakat di pedesaan. 

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu pada Pasal 213 

ayat (1) berisikan bahwa pendirian BUMDesa sesuai dengan kebutuhan dan juga 

potensi yang dimiliki desa itu sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar 

pembentukan BUMDesa memberikan dampak yang signifikan terkait pemenuhan 

kebutuhan masyarakat dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki pedesaan 

terkait. Kemudian pada Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

diartikan sebagai badan usaha milik desa yang sebagian besar modalnya berasal 
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dari kekayaan desa yang mana dipisahkan untuk mengelola aset, jasa, dan juga 

usaha lainnya yang bermaksud untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.  

BUMDesa merupakan salah satu lembaga ekonomi yang terbentuk dan 

berkembang di pedesaan dengan berdasar pada masyarakat dan potensi yang 

dimiliki, tentu dalam perencanaan pembangunannya BUMDesa memiliki 

perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dikarenakan: 

1. BUMDesa adalah salah satu strategi kebijakan untuk 

menghadirkan pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara di pedesaan. 

2. BUMDesa adalah salah satu strategi kebijakan membangun 

Indonesia dari terluar, terpencil dan tertinggal secara kolektif 

melalui pengembangan usaha ekonomi desa. 

3. BUMDesa adalah salah satu strategi kebijakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di 

pedesaan. 

4. BUMDesa adalah salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa 

dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis dan sesuai 

dengan sumber daya yang dimiliki sebagai usaha ekonomi 

masyarakat desa. 

Terciptanya UU Desa terkait dengan hidup bernegara dan bermasyarakat, 

lahir dari belum mencapainya fokus desa pada masyarakat luas, sehingga tercipta 

konsep Tradisi Berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di 

ranah desa sebagai berikut : 

1. Desa menjadi basis modal sosial yang membentuk dan juga 

menjaga tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong 

royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif 

kekerabatan, suku, agama, aliran dan hal lainnya. 
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2. Desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan yang didalamnya 

mengandung otoritas dan akuntabilitas. Seperti norma dan nilai 

yang berlaku dan ditaati bersama yang bertujuan untuk 

mengatur kepentingan masyarakat 

BUMDesa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan 

ekonomi pada masyarakat di desa. Pada dasarnya pengelolaan BUMDesa 

sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yang mana dari desa, oleh desa, 

dan untuk desa. Cara kerja BUMDesa adalah dengan membentuk badan usaha 

yang dikelola secara professional dan juga mandiri, sehingga kegiatan ekomoni 

terus berjalan. Hal tersebut yang kemudian dapat menjadikan masyarakat desa 

lebih berkembang dan juga produktif. Harapan kedepan BUMDesa akan berfungsi 

sebagai pilar kemandirian bangsa yang juga menjadi lembaga yang mewadahi 

kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang berdasarkan potensi dan juga ciri 

khas yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Perspektif Penelitian 

Penelitian kali ini akan menggunakan metode kualitatif, yang merupakan 

sebuah metode yang digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial 

dalam masyarakat. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

nantinya akan menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan atau lisan dari 

orang-orang atau perilaku yang peneliti amati. Pendekatan ini mengarah pada 

individu dan latar secara utuh atau holistik. Individu atau kelompok bukan untuk 

diikatkan dalam variabel penelitian atau hipotesis, tapi melihatnya sebagai bagian 

dari keutuhan (Moleong, 2002). Dalam penelitian kali ini, tipe penelitian kualitatif 

dalam hal ini akan dimulai dengan merumuskan, menggali, mengolah dan 

menganalisis topik dan data yang telah di dapatkan dalam kegiatan penelitian. 

Metode penelitian kualitatif dipilih karena metode ini memahami dan 

mendeskripsikan makna tindakan sosial. Selain itu, metode ini menganalisis 
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fenomena melalui subjective eyes dari partisipan atau berorientasi pada subjek, 

serta berfokus pada realitas sosial dan realitas sebagai konstruksi sosial yang ada.  

Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial dengan pendekatan 

studi kasus. Studi kasus adalah salah satu pendekatan penelitian kualitatif yang 

melibatkan pemeriksaan yang rinci dari suatu tokoh tunggal sehingga terikat pada 

kekurangan individu, peristiwa historis, dan validitas eksternal. Maka, studi kasus 

dapat dilakukan di sebuah institusi, kelompok sosial, atau sebuah aksi tertentu 

(Haralambos and Holborn, 2011). Penelitian ini menggunakan studi kasus Robert 

K Yin yang menjawab permasalahan penelitian secara deskriptif. Ada beberapa 

komponen yang ada dalam penelitian studi kasus, yaitu pertanyaan penelitian, 

proposisi, unit analisis, logika yang mengaitkan data dengan proposisi, dan 

kriterian interpretasi data. Penelitian ini akan menggunakan tipe studi kasus 

descriptive legal study yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh 

gambaraan tentang keadaan di suatu tempat. (Yin, 2002). 

Pada penelitian ini pusat studi berada di BUMDesa Ijen Lestari sebagai 

institusi. Peneliti akan memahami terkait tentang sejarah pembentukan BUMDesa, 

perkembangan BUMDesa dan juga mekanisme pemberdayaan yang dilakukan 

kepada masyarkat Desa Tamansari. Menurut Becker dalam (Haralambos and 

Holborn, 2011) menyebutkan bahwa tujuan dalam studi kasus ialah untuk 

memahami suatu kelompok yang diteliti secara komprehensif, guna 

mengembangkan pernyataan teoritis tentang keteraturan dalan struktur dan proses 

sosial. Peneliti akan memahami realitas yang ada tanpa menggunakan persepsi 

peneliti. 

Metode penelitian kualitatif menekankan pada subjek atau subjek ambil 

bagian besar dalam terkumpulnya dan kebenaran data yang diperoleh, karena 

subjek lebih tau realitas yang ada, serta pengolahan data yang berupa narasi dan 

deskripsi membuat metode ini. Sehingga diharapkan permasalahan dalam 

penelitian ini dapat terjawab dengan tepat dan sesuai dengan realita yang ada di 

lapangan. 
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1.6.2 Isu Penelitian 

1.6.2.1 Pemberdayaan Masyarakat oleh BUMDesa Ijen Lestari  

Program BUMDesa dilakukan guna mengangkat kesejahteraan dan 

program terobosan dari pemerintah bagi desa, tentu ada beberapa program desa 

yang belum terlaksana dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Namun ada 

beberapa desa yang berhasil memanfaatkan program tersebut.   

BUMDesa Ijen Lesatri bekerja sama dengan pihak diluar desa salah 

satunya yakni BCA. Dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan, BUMDesa 

membentuk unit-unit usaha yang ada di Desa Tamansari. Mulai dari homestay, 

UMKM, Sarine Kopi, wisata edukasi sapi perah, paguyuban penambang belerang, 

guide, dan beberapa unit usaha lainnya. Unit usaha tersebut dapat dikatakan 

bermanfaat dan banyak menguntungkan untuk  masyarakat Desa Tamansari. 

Tujuan pemberdayaan untuk memandirikan dan juga memberdayaan juga menjadi 

tujuan dari BUMDesa Ijen Lestari.  

1.6.3 Setting Sosial 

Penelitian ini nantinya akan dilakukan dengan menggunakan setting sosial 

yaitu pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan program 

pemberdayaan dan pengembangan desa Tamansari, baik pengurus BUMDesa, 

pihak luar desa yakni pembina dari BCA, pengawas dan juga masyarakat desa 

Tamansari. Lokasi pada penelitian ini berada di BUMDesa Ijen lestari Desa 

Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, sehingga penelitian ini 

akan semakin terfokus karena meneliti pada ruang yang telah dibatasi. Keunikan 

penelitian ini terletak pada ruang penelitian yaitu pemberdayaan yang dilakukan 

dapat menjadikan masyarakat mandiri dan juga terberdaya serta kegiatan yang 

dilakukan oleh BUMDesa dengan pihak luar desa  yang tidak banyak dijumpai 

pada program pengembangan desa pada daerah lainnya. 
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1.6.4 Penentuan Subjek Penelitian 

 Penentuan subjek akan diperoleh melalui kriteria-kriteria yang telah 

ditetapkan oleh peneliti yang dianggap dapat menjawab fokus penelitian yang 

telah dirumuskan. Peneliti akan menetapkan tiga kategori subjek penelitian yaitu 

pengelola BUMDesa, pihak BCA dan warga masyarkat Desa Tamansari yang ikut 

serta dalam proses penelitian dan juga proses pengumpulan data. Penentuan 

subjek penelitian dengan menggunakan teknik purposive yakni penentuan 

berdasarkan pada pertimbangan tertentu yakni sumber informasi yang dianggap 

memenuhi kriteria dan paling tahu terkait situasi sosial yang sedang diteliti. 

Langkah awal, peneliti melakukan wawancara dengan pengurus 

BUMDesa yang berinisial MN yang memberikan gambaran secara umum 

mengenai Desa Tamansari dan BUMDesa Ijen Lestari. Setelah mendapat 

pengantar yang cukup sebagai bekal pendalaman saat wawanacara, kemudian 

peneliti menemui salah satu perangkat desa dan sekretaris BUMDesa, yakni YT 

untuk berdiskusi lebih mendalam tentang hubungan BUMDesa dengan 

pemerintah desa dan juga dengan masyarakat. Setelelah melaukan pertemuan 

dengan dengan sekretaris BUMDesa yang memberi cukup banyak informasi 

tentang BUMDesa serta memberikan saran untuk bertemu dengan pihak BCA. 

Setelah itu peneliti datang untuk mewawancarai Pembina Bakti BCA dan 

berlanjut untuk  dengan bertemu dengan kepala pengurus unit kegiatan sapi perah 

yakni SM, setelah itu peneliti bertemu dengan PD selaku pengurus kafe yang ada 

di Desa tamansari yakni sarine kopi, dan dilanjutkan dengan menemui ST yang 

perprofesi sebagai penambang belerang, HR sebagai guide, RR bekerja sebagai 

pedagang di UMKM Dusun Krajan dan pemilik homestay yajni KR. Pada periode 

berikutnya peneliti melakukan wawancara kepada pengurus BUMDesa, serta 

kembali mendatangi warga masyarakat Desa Tamansari lainnya yang telah 

diwawancara sebelumnya. Subjek yang telah diwawancara oleh peneliti akan 

dirangkum ke dalam tabel berikut. 
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Tabel 1.2 Daftar Subjek Penelitian 

 

MN merupakan penasehat BUMDesa Ijen Lestari dan juga pelopor 

kegiatan pemilhan ketua BUMDesa Ijen Lestari pada tahun 2017. Selanjutnya ada 

YT yang merupakan sekretaris BUMDesa Ijen Lesatri yang sebelumnya telah 

banyak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh KEMENDES terkait 

pemberdayaan. Subjek SL merupakan pembina program Bakti BCA yang ada di 

No  Nama  Jabatan  Usia  Alamat / 

Keterangan 

Jenis Kelamin 

1 MN   Penasehat  49 Dusun Jambu Laki-laki 

2 YT Sekretaris 45 Dusun Kebun 

Dadap 

Laki-laki  

3 SL  Pembina 

BCA 

42 Desa Giri Perempuan  

4 SM Kepala 

Pengurus 

Sapi Perah 

43 Dusun 

Blimbingsari 

Laki-laki  

5 PD Pengurus 

Sarine Kopi 

27 Dusun Jambu Laki-laki  

6 ST Penambang 

Belerang 

56 Dusun Sumber 

Watu 

Laki-laki  

7 HR Guide 40 Dusun Krajan Laki-laki 

8 RR Pedagang 

UMKM 

49 Dusun Krajan Perempuan 

9 KR Homestay 48 Dusun Jambu Perempuan 
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Desa Tamansari, yang mana SL banyak melakukan pelatihan dan juga sosialsasi 

kepada masyarakat, setelah program tersebut berhasil tugas SL ialah menjadi 

pengawas dengan dibantu oleh pengurus BUMDesa. Subjek SM yaitu pemilik 

unit usaha susu sapi perah, SM memiliki banyak pegawai baik untuk pengelolaan 

produksi maupun pengelolaan edukasi. Subjek PD yaitu ketua kelompok sadar 

wisata (POKDARWIS) di Desa Tamansari dan juga ketua di unit usaha Sarine 

Kopi yang mana banyak menyerap tenaga kerja pemuda desa. Selanjutnya subjek 

ST yakni penambang belerang di Kawah Ijen, ST juga merupakan anggota 

kelompok penambang dan juga guide. Subjek HR yakni guide dan juga pemilik 

homestay pertama di Desa Tamansari, HR juga merupakan ketua RT di dusun 

Sumberwatu. Subjek RR yakni pedagang yang ada di UMKM dan juga menjadi 

penggerak awal dari berdirinya unit usaha tersebut. Selanjutnya yakni subjek KR 

yang merupakan salah satu pemilik homestay yang tergolong berhasil di Desa 

Tamansari. 

1.6.5 Kegiatan Penelitian 

Peneliti melakukan penelitiannya dalam kurung waktu kurang lebih dua 

bulan, dengan gambaran sebagai berikut : 

Tabel 1.3  Distribusi Waktu Pencarian Data 

No Inisial  Okt 2019 Nov 2019 Des 

2019 

Jan 2020 

20 21 14 15 16 22 2 3 4 

1 MN          

2 YT          

3 SL          

4 SM          

5 PD          
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6 ST          

7 HR          

8 RR          

9 KR          

 

Peneliti memulai pencarian data pertama kali pada bulan Oktober dengan 

menemui 6 subjek, diantaranya adalah MN, YT, SL, SM, HR, dan KR. Kemudian 

peneliti melakukan pencarian data yang kedua pada bulan November dengan 

menemui subjek MN, YT, SM, ST, HR dan KR. Kemudian peneliti juga 

melakukan penelitian pada bulan Desember, pada bulan ini peneliti hanya dapat 

berkunjung selama satu hari dan hanya menemui 3 subjek, yakni SL, PD dan RR. 

Hal tersebut dikarenakan meluapnya wisatawan yang datang ke Desa Tamansari 

dan tidak memungkinkan untuk peneliti menggali informasi lebih dalam. Pada 

bulan Januari peneliti datang menemui SM, HR, KR, SL, PD, ST, dan MN.  

Berdasarkan profil subjek yang telah ditampilakn oleh peneliti di atas 

dapat diketahui bahwa subjek warga tiap-tiap unit usaha memiliki perbedaan satu 

dengan yang lain. Keberagaman subjek nasabah menjadi sangat penting, karena 

mampu menampilkan data-data yang beragam dalam masyarakat Desa Tamansari.  

1.6.6 Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di 

kumpulkan melalui beberapa teknik, diantaranya sebagai berikut: 

1.6.6.1. Indepth Interview (Wawancara Mendalam) 

Indepth interview atau biasa disebut dengan wawancara mendalam adalah 

salah satu teknik pengumpulan data yang dilakakukan dengan tujuan bisa 

mendapatkan informasi yang lengkap dan menyeluruh dengan cara tanya jawab. 

Wawancara mendalam biasanya dilakukan tidak hanya satu kali, karena dalam 
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menggali informasi yang lengkap dan rinci dibutuhkan pula naturalistik dari 

adanya respon subjek terhadap apa yang kita gali. 

Maka dari itu, peneliti melakukan proses wawancara selama 4 bulan, 

dalam prosesnya, peneliti memulai dengan perkenalan dan tidak langsung 

menanyakan sesuatu yang dalam, hal tersebut diamaksudkan agar subjek 

penelitian nyaman dengan kedatangan peneliti dan juga dapat menggali informasi 

sebanyak dan sedalam mungkin mengenai permasalahan penelitian. 

1.6.5.2. Observasi 

Observasi dilakukan untuk memahami terjadinya proses yang sedang 

berlangsung yang tidak terungkap pada saat wawancara mendalam. Obervasi 

menjadi bagian yang penting karena peran peneliti dibutuhkan dalam mengamati 

lingkungan sekitar dengan tujuan mengetahui proses yang terjadi secara lengkap 

dan jelas terkait realitas yang ada. Selama proses penelitian, peneliti banyak 

melakukan pengamatan terkait proses pemberdayaan yang ada di Desa Tamansari, 

yang kemudian dijelaskan dan juga dilampirkan pada laporan penelitian ini.  

1.6.7 Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan metode scalling 

measurement, empirical generalization, dan logical induction. Dimana tahap awal 

dalam mengolah data kualitatif yang akan ada transkrip yang didapatkan dari 

observasi lapangan hingga wawancara mendalam yang ditulis dengan 

menggunakan bahasa asli sesuai hasil yang dibicarakan (bahasa daerah, bahasa 

asing, dll) lalu dalam tahap ini nantinya akan dikategorisasi data melalui 3 

kategori yaitu personal file, analisis file, dan yang terakhir proses file. Selanjutnya 

tahap analisis terhadap transkrip, hal tersebut berguna untuk menangkap makna 

dari teks untuk menunjukkan keterkaitan teori dengan hasil wawancara dan 

observasi. Lalu tahap yang terakhir yaitu mencari pemahamam terhadap realitas 

sosial yang diteliti dan interpretasi perkataan dan juga tingkah laku subyek 

penelitiaan pada saat penelitian berlangsung hingga nantinya akan dihasilkan 

sebuah hipotesis atau preposisi yang baru. 


