
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Banyak penduduk desa melakukan urbanisasi ke areal perkotaan yang 

dinilai lebih kuat secara perekonomian. Dengan jumlahnya yang begitu besar, 

urbanisasi kemudian menjadi masalah baru, tidak hanya di wilayah perkotaan 

namun juga di wilayah perdesaan itu sendiri. Berbagai dampaknya telah dirasakan, 

dampak langsung dalam skala perekonomian mikro adalah sulitnya mencari tenaga 

kerja di wilayah perdesaan, yang kemudian menyebabkan turunnya nilai produksi 

lokal. Di wilayah perkotaan, urbanisasi menyebabkan kota tumbuh sangat cepat, 

akibatnya terjadi berbagai masalah seperti turunnya kemampuan daya dukung 

tanah, kesesakan, kurangnya fasilitas publik, akses air yang sulit dan munculnya 

area-area kumuh (Didik G. Suharto, 2016; Nurmandi, 2014: 26). 

Salah satu faktor pendorong urbanisasi adalah adanya ketimpangan 

ekonomi yang demikian besar antara perdesaan dan perkotaan. Pada tahun 2016, 

dalam publikasi BPS (2016) terdapat data ketimpangan ekonomi yang cukup besar 

antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Perkotaan memiliki persentase penduduk 

miskin sebesar 7,7%, jauh lebih kecil daripada persentase penduduk miskin di 

wilayah perdesaan yang mencapai 14,11%. Data selengkapnya dapat dilihat dalam 

tabel 1. 

 



Tabel 1 

Tabel Perbandingan Kemiskinan 

Tahun/Variabel Penduduk miskin di perdesaan Penduduk miskin di perkotaan 

2012 18,48% 10,65% 

2013 17,74% 10,33% 

2014 17,77% 10,51% 

2015 17,89% 10,62% 

2016 17,67% 10,34% 
 

Sumber: Diolah penulis penulis pada tahun 2017. 

Untuk mengatasi berbagai masalah itu, pada tahun 2014 pemerintah 

menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kehadiran 

undang-undang tersebut diharapkan dapat menanggulangi ketimpangan antara 

wilayah perdesaan dan perkotaan. Lahirnya undang-undang ini juga merupakan 

awal babak baru dari upaya pembangunan wilayah perdesaan. Dalam berbagai 

upaya pada masa lampau pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan 

atau pemerintah daerah. Desa pada masa lampau hanya diposisikan sebagai sebuah 

objek dalam pembangunan, sedangkan ide, kreasi, inovasi disalurkan dan 

dikomando oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Melalui semangat membangun desa yang terwadahi oleh Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014, kedudukan dan peran desa dirubah secara total. Desa tidak 

lagi dijadikan sebagai objek, namun sebagai subjek dalam pembangunan. Slogan 

membangun desapun dirubah menjadi desa membangun. Dengan semangat ini, 

diharapkan peran aktif pemerintahan serta warga desa dalam membangun 

wilayahnya sendiri. 

Perubahan peran desa dalam pembangunan merupakan suatu hal yang baru. 

Tidak banyak teori yang dapat secara komprehensif menjelaskan langkah atau 



metode yang dipakai pemerintah. Konsep dari Eropa yang membahas mengenai 

rural development memiliki berbagai perbedaan dengan konsep local development 

yang diterapkan pemerintah.  

Kurniawan (2015) menyebutkan dengan model yang baru maka desa tidak 

lagi dilihat sebagai tempat diselenggarakannya proyek-proyek dari pemerintah di 

atasnya namun sebagai arena bagi warga desa untuk menyelenggarakan aktivitas 

pemerintahan dan pembangunan desa beserta masyarakatnya. Dengan begitu, maka 

model pembangunan tidak lagi digerakkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah 

di atasnya namun digerakkan secara mandiri oleh masyarakat dan pemerintah desa 

itu sendiri. 

Pada era Joko Widodo, pembangunan desa dimuat dalam salah satu agenda 

dari Nawacita. Langkah serius dalam perwujudan Nawacita adalah dengan 

dianggarkannya dana desa. Besaran dana desapun bervariasi hingga nilai 

maksimum mencapai 1,4 miliar. Dengan dianggarkannya dana desa, diharapkan 

desa dapat menjadi entitas yang menopang perekonomian negeri.  

Berbagai carapun dilaksanakan, mulai dari pembangunan fisik untuk 

menstimulasi perdagangan hingga pembangunan ekonomi secara langsung sebagai 

dasar fundamental. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan akses jalan, 

konstruksi talut, gedung-gedung, serta berbagai macam fasilitas lain yang berguna 

demi melancarkan perdagangan dan kehidupan berdesa. Sedangkan pembangunan 

ekonomi secara langsung dapat dilakukan dengan mendirikan berbagai macam unit 

usaha atau lembaga keuangan desa. Contoh lembaga keuangan yang dapat dibangun 



di perdesaan adalah koperasi, kelompok usaha bersama, usaha bersama, badan 

usaha milik desa, dan lain-lain. 

Dimuat dalam laman kompas online, dana desa yang ditransfer mencapai 

Rp 20,5 triliun pada tahun 2015. Kemudian anggaran naik menjadi Rp 46,9 triliun 

pada tahun 2016, dan direncanakan akan menjadi Rp 60 triliun pada tahun 2017. 

Bahkan presiden Joko Widodo menyatakan telah meminta menteri untuk 

menggandakan anggaran desa pada tahun anggaran 2018 menjadi Rp 120 triliun. 

Dana tersebut akan disalurkan pada desa-desa di seluruh pelosok Indonesia dengan 

besaran yang berbeda. Jumlah penerimaan dihitung berdasarkan beberapa variabel 

seperti luas desa dan jumlah penduduk. Pada tahun 2014 jumlah desa yang 

menerima anggaran dana desa berjumlah 74.093, jumlah itu meningkat pada tahun 

2015 menjadi 74.754 desa. Pertambahan jumlah desa tersebut dikarenakan terdapat 

pemekaran desa (Lotulung, 2016; Gentur, 2015). 

Dengan memanfaatkan alokasi dana desa yang demikian besar, desa 

diperkenalkan dengan konsep OVOP atau one village one product. Desa juga 

dianjurkan untuk membentuk suatu lembaga keuangan berbasis desa. Hal tersebut 

mendorong dibangunnya salah satu lembaga keuangan berbasis desa yakni Badan 

Usaha Milik Desa atau BUMDes. Dalam salah satu artikel yang dirilis DitJen PDT 

Kemendesa (2017), pada tahun 2017 jumlah BUMDes di seluruh Indonesia telah 

mencapai 18.446 unit. Jumlah itu naik tajam dibandingkan jumlah pada tahun 2014 

yang hanya sebanyak 1.022 unit. 



BUMDes yang dibentuk pada dasarnya masih belum dikelola secara 

maksimal. Salah satu faktor penyebabnya terletak pada sumber daya pengelola yang 

diisi masyarakat lokal yang notabene masih amatir dalam bidang tersebut. Kurang 

baiknya kualitas sumber daya manusia pada akhirnya menyebabkan buruknya 

kinerja perusahaan. Hal itu kemudian berakibat pada stagnasi atau bahkan 

bangkrutnya BUMDes itu sendiri (Ni Kadek Diah Candra Kartika dkk, 2017). 

Dalam sebuah penelitian  di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 

Sulawesi Utara terdapat temuan yang kemudian melandasi penelitian ini. Di 

Kabupaten tersebut terdapat 63 desa dari 80 desa yang sudah mendirikan BUMDes. 

Namun,  BUMDes tersebut hanya mampu aktif untuk sesaat saja. Hal itu 

menunjukkan rendahnya daya keberlanjutan BUMDes. Hingga saat ini, masih 

belum dapat ditemukan penelitian lain berkaitan dengan aktifitas BUMDes di Pulau 

Jawa khususnya di daerah Jawa Tengah tetapi melihat data dari salah satu 

Kabupaten di Sulawesi Utara tersebut sudah dirasa cukup untuk menjadi landasan 

perlunya dilaksanakan penelitian untuk memahami faktor-faktor yang dapat 

menjaga keberlanjutan BUMDes (Aldi Ponge, 2017, 

http://manado.tribunnews.com/2017/04/04/video-bumdes-hanya-aktif-sesaat-

pemerintah-dilarang-ikut-campur, diakses tanggal 10 November 2017 ). 

Untuk memahami bagaimana suatu perusahaan dapat mempertahankan 

eksistensinya, maka penelitian ini menggunakan perspektif good corporate 

governance. Good corporate governance merupakan sebuah konsep yang 

dikembangkan oleh pemerintah karena desakan kondisi pasar yang selalu dinamis. 

Apabila pasar, dalam hal ini perusahaan-perusahaan, tumbang maka akan 



menyebabkan krisis moneter di negara tersebut. Maka dari itu, prinsip good 

corporate governance dirasa cukup untuk menganalisis hal-hal yang berkaitan 

mengenai kemampuan untuk bertahan suatu perusahaan atau BUMDes. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dipilihlah salah satu desa 

untuk menjadi lokasi studi kasus. Nama desa tersebut adalah Desa Ponggok. 

Terletak di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, desa ini sangat terkenal di 

kalangan pegiat desa lantaran dinilai berhasil dalam melaksanakan pembangunan. 

Desa Ponggok hingga kini telah dikunjungi tiga menteri aktif, mulai dari Menteri 

Desa PDTT Eko Sandjojo pada tahun 2016, Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pada 14 Agustus 2017, 

dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 23 Agustus 2017. Desa Ponggok pada 

tahun 2017 memiliki anggaran belanja yang cukup besar yaitu Rp 3.860.888.455 

dan telah menerima penghargaan sebagai desa terbaik pemberdayaan masyarakat 

(Observasi pada tanggal 21 November 2018). 

Jumlah anggaran yang besar itu dapat tercapai karena Desa Ponggok 

memiliki BUMDes yaitu Tirta Mandiri. BUMDes Tirta Mandiri mencatatkan diri 

sebagai salah satu entitas penting dalam Pemerintahan Desa Ponggok. BUMDes 

Tirta Mandiri sendiri saat ini telah memiliki setidaknya 4 unit usaha yaitu kios 

kuliner, Ponggok Ciblon, Toko Desa, dan yang paling populer Umbul Ponggok 

(BUMDes Tirta Mandiri, 2017). 

BUMDes Tirta Mandiri berhasil meraup keuntungan yang signifikan pada 

tahun 2014, besaran omzet mencapai Rp 1,1 miliar. Jumlah itu meningkat menjadi 



Rp 6,1 miliar pada 2015. Pada tahun 2016 BUMDes Tirta mandiri masih tetap 

menjaga tren dengan mendapat omzet sebesar Rp 10,3 miliar, sedangkan untuk 

tahun 2017 diperkirakan hasil positif akan tetap terjaga. Hingga data terakhir pada 

tutup buku Bulan Juli 2017, omzet bahkan tercatat telah mencapai Rp 8,5 miliar 

(Rahcman, 2017, http://validnews.co/BUMDes-Tirta-Mandiri---Menggubah-

Yang-Tertinggal-Jadi-Terkenal-V0000705, diakses tanggal 3 Oktober 2017). 

Penelitian ini bukanlah penelitian pertama yang mengambil Desa Ponggok 

sebagai subjek penelitian. Akan tetapi, dari sekian banyak penelitian mengenai 

Desa Ponggok, hingga detik penelitian ini diajukan masih belum ada penelitian 

yang berusaha melihat Desa Ponggok dari segi bisnisnya yang dapat bertahan 

bertahun-tahun dan bahkan berkembang hingga saat ini. Hal tersebut patut 

disayangkan karena berarti tidak banyak penelitian yang berusaha untuk memahami 

serta mempelajarinya untuk menjawab peramasalahan terkait daya tahan atau 

survivabilitas BUMDes.  

B. Rumusan Masalah 

Fenomena dana desa menjadi salah satu sebab desa berlomba-lomba 

mendirikan BUMDes. Akan tetapi, semangat mendirikan BUMDes tidak diikuti 

dengan jiwa pengusaha yang memadai. Akibatnya, daya tahan BUMDes terhadap 

pergerakan pasar sangat rendah. Beberapa BUMDes sempat menunjukkan kinerja 

yang positif namun pada akhirnya hanya dapat bertahan sesaat saja walaupun 

pemerintah telah merancang good corporate governance untuk menjaga 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Berawal dari latar belakang tersebut maka 



rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip good 

corporate governance dalam mewujudkan BUMDes Tirta Mandiri yang 

berkelanjutan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-

prinsip good corporate governance untuk mewujudkan BUMDes Tirta Mandiri 

yang bekelanjutan .  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan keilmuan 

mengenai BUMDes serta GCG. Dengan melihat BUMDes Tirta Mandiri dan 

keberhasilan mempertahankan eksistensinya di saat yang lain mengalami 

kebangkrutan atau stagnansi, penelitian ini berusaha  untuk menambah kajian 

mengenai pengembangan daya tahan BUMDes. Adapun hasil dari penelitian ini 

dapat menjadi salah satu jawaban atas permasalahan tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

Di sisi lain, penelitian ini juga memberikan manfaat praktis untuk para 

stakeholder seperti pemerintah desa, pegiat desa, SKPD terkait, masyarakat desa, 

dan lain-lain. Praktisi pembangunan desa dapat mempelajari hasil penelitian untuk 

kemudian dijadikan pembelajaran sehingga menghasilkan inovasi yang bisa 

diterapkan pada desa masing-masing. Untuk aparatur pemerintah desa lain 



khususnya yang berasal dari daerah yang jauh, hasil penelitian ini dapat 

memperkecil anggaran finansial dan waktu untuk studi banding karena ilmu sudah 

bisa didapat dari membaca hasil penelitian. Untuk kalangan akademisi, penelitian 

ini dapat memperkaya solusi atas suatu permasalahan sosial. 

E. Tinjauan Pustaka 

BUMDes merupakan entitas penting dalam pembangunan kawasan 

perdesaan. Hingga saat ini, telah terdapat banyak penelitian mengenai BUMDes (Ni 

Putu Sri Wati & I Made Madiarsa: 2016; Putri Febri Astuti: 2017; Ni Kadek Diah 

Candra Kartika, dkk: 2017; Valentine Queen Chintary & Asih Widi Lestari: 2016). 

Namun kebanyakan dari studi-studi itu membicarakan mengenai peran, efektifitas 

dan manfaat. 

Salah satu studi mengenai BUMDes ditulis oleh Ni Putu Sri Wati dan I Made 

Madiarsa (2016). Judul penelitian tersebut adalah pengembangan usaha BUMDes 

Desa Tanjung dan Depeha. Studi ini berusaha untuk memberi laporan dari aksi 

nyata dalam mengembangkan sebuah usaha berbasis desa. Metode pelaksanaan 

program pengembangan BUMDes dengan menggunakan metode PALS atau 

Participatory Action Learning System. Dilaporkan bahwa usaha tersebut berhasil 

meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan BUMDes. 

Poin yang dapat dikritisi dari karya ini adalah ketidakjelasan subjek studi. 

Tidak dijelaskan mengapa kedua desa tersebut, Desa Depeha dan Desa Tunjung, 

dipilih untuk menjadi subjek. Selain itu, studi ini terlalu sederhana dalam 

memaparkan bagaimana sebuah tindakan memberi dampak pada suatu entitas. 



Program yang menjadi tindakan pun tidak dijelaskan dengan mendetail sehingga 

tidak diketahui besaran dana serta proses-prosesnya. Hal tersebut dapat 

menyulitkan peneliti pada masa setelahnya apabila hendak mengambil 

penelitiannya untuk dijadikan rujukan. Hal lain yang patut diperhatikan adalah hasil 

penelitian. Hasil penelitian hanya dijelaskan secara kualitatif tanpa ada data riil, 

mengaenai seberapa besar peningkatan efektivitasnya, efisiensinya, ataupun kinerja 

keuangan BUMDesnya. 

Studi lain mengenai BUMDes dapat ditemukan dalam Ni Kadek Diah 

Candra Kartika, dkk (2017). Studi oleh Ni Kadek Diah dan rekan-rekan berusaha 

menjelaskan efektivitas dalam pengelolaan dana pada sebuah BUMDes. Adapun 

pendekatan yang digunakan dalam mengukur efektivitas adalah prinsip umum 

pengelolaan BUMDes dan menggunakan metode kualitatif. Penelitian tersebut 

penting bagi skripsi ini karena topik yang diangkat, yaitu pengelolaan dana dalam 

BUMDes, merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas, salah satu prinsip dalam 

teori Good Corporate Governance yang dipakai. 

Ringkasan penelitian itu kurang lebih, dinyatakan bahwa BUMDes Desa 

Songan A memiliki tiga unit usaha, adapun dari ketiga jenis usaha yang mampu 

bertahan dan aktif berjalan hingga saat penelitian dibuat hanya tersisa 1 unit. 

Pengelolaan dana oleh BUMDes dinyatakan tidak transparan dan masuk dalam 

kategori cukup efektif dengan persentase 81%. 

Terdapat kritik dan masukan yang dapat diberikan untuk penelitian tersebut, 

salah satunya adalah bagaimana ketidakfokusan penulis dalam mengelaborasi 



prinsip pengelolaan dana. Terlihat terdapat kesalahan dalam memahami manajemen 

finansial dengan transparansi karena hal yang banyak diulas dalam artikel tersebut 

adalah perkara transparansi dan bukan manajemen finansial seperti yang dinyatakan 

dalam judul artikel.  Dalam penelitian itu, diharapkan munculnya sebuah 

permasalahan mengenai pengambilan keputusan dalam rangka mengelola aspek 

finansial BUMDes. Hal tersebut merupakan salah satu masalah umum dalam 

perbisnisan, khususnya bagi pengelola BUMDes yang dapat dikatakan amatir 

karena banyak diisi oleh masyarakat yang sedang dalam proses belajar, sehingga 

kehadiran artikel dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta pembelajaran.  

Hal lain yang dapat dicermati adalah bagaimana proses pengukuran 

efektivitas dibuat. Dalam bagian pembahasan terdapat kontradiksi dalam hasil 

penelitian mengenai efektivitas. Yang pertama, peneliti mengungkap nilai 

efektivitas pada angka 81% berdasarkan jumlah pertanyaan yang dijawab. Hasil itu 

menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana dalam kategori cukup efektif. 

Kemudian, secara kualitatif dinyatakan bahwa banyak terjadi masalah sehingga 

hasil kurang maksimal. Masalah yang timbul pun tidak dalam skala yang kecil, 

BUMDes tersebut kehilangan 2 dari 3 jenis usahanya.  

Namun, dari sekian kritik yang diberikan, artikel ini tetap dapat dijadikan 

bahan untuk melakukan positioning bagi penelitian-penelitian pada masa 

sesudahnya. Dengan keberadaan artikel ini sendiri, menunjukkan bahwa skripsi ini 

akan ditulis untuk melengkapi penelitian yang sudah ada. Walaupun teori yang 

digunakan berbeda, pada dasarnya subjek kajian tetap melibatkan entitas BUMDes. 



Artikel lain berkaitan mengenai pengelolaan BUMDes, berfokus pada 

pemerintah sebagai bagian dari pengelola BUMDes (Valentine Queen Chintary & 

Asih Widi Lestari: 2016). Penelitian ini berusaha menggali apa yang dapat 

dilakukan Pemerintah Desa Bumiaji di Kota Batu dalam usaha mengelola 

BUMDes. Jika penelitian Ni Kade Diah, dkk (2017) berfokus pada pengelolaan 

dana maka penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana pengelolaan 

BUMDes dari sudut pandang Pemerintah Desa. Hasil yang cukup bagus dicapai 

oleh penelitian ini, dengan mengungkap setidaknya terdapat 4 peran dari 

pemerintah desa dalam mengelola BUMDes, yakni sebagai fasilitator, sebagai 

mediator, sebagai motivator, dan sebagai pengawas yang menjamin pelaksanaan 

BUMDes sesuai dengan SOP yang ada.  

Namun, dalam artikel yang cukup pendek tersebut dibahas bab yang tidak 

terkait dengan topik penelitian itu sendiri, yakni membahas program BUMDes. 

Pembahasan program dinilai terlalu memecah fokus dari artikel karena peran 

pemerintah hanya dijelaskan secara ringan tanpa menyentuh apa dan sejauh mana 

aktivitas yang dapat dilakukan pemerintah desa berdasarkan peran-peran tersebut. 

Berbanding terbalik dengan artikel di atas, terdapat salah satu penelitian dari 

Putri Febri Astuti (2017). Febri dalam artikelnya menjelaskan dengan jelas proses 

pelaksanaan fungsi pengawasan Pada BUMDes Tirta Mandiri. Penelitian tersebut 

memiliki subjek yang sama dengan skripsi ini yakni BUMDes Tirta Mandiri.  

Dalam artikel dijelaskan bahwa pengawasan BUMDes dilaksanakan oleh 

dua pihak yaitu, pihak internal dan pihak eksternal. Untuk pihak eksternal 



pengawasan diisi oleh SKPD yang ditunjuk mewakili bupati yakni Bapermas. 

Sedangkan pengawas internal dibentuk melalui musyawarah desa. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa eksistensi dua pihak tersebut mampu berdampak 

baik pada transparansi. Pihak internal atau Badan Pengawas menggunakan tool 

administrasi sedangkan Bapermas melaksanakan monitoring dan evaluasi, peran 

Bapermas sedikit kurang optimal karena hanya sebagai SKPD yang semula hanya 

fasilitator. 

Selain keempat penelitian di atas, terdapat pula penelitilain yang 

dilaksanakan di Desa Ponggok yang mengangkat BUMDes Tirta Mandiri 

(Aqmarani Ramadhani: 2017). Sama seperti artikel sebelumnya, penelitian tersebut 

juga berfokus mengenai peran. Namun, kali ini subjek yang dikaji adalah peran 

BUMDes Tirta Mandiri dalam meningkatan kesejahteraan masyarakat Desa 

Ponggok.  

Penelitian yang dilaksanakan oleh Aqmarina menggunakan metode 

kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat Desa Ponggok yang 

disebabkan oleh BUMDes Tirta Mandiri. Hasil studi yang positif itu memberi 

dampak positif pula pada skripsi ini yakni terdapat data dari penelitian sebelumnya 

yang berarti pemilihan BUMDes Tirta Mandiri sebagai subjek penelitian memiliki 

dasar yang kuat, serta patutnya BUMDes ini dijadikan sebagai contoh bagi 

BUMDes dan atau desa-desa yang lain. 



Dalam penelitian Nekhasius, dkk (2016) ditemukan data bahwa kegagalan 

bisnis skala kecil dan menengah disebabkan oleh kurangnya modal yang memadai. 

Temuan lain dalam penelitian tersebut adalah minimnya data mengenai kinerja dan 

arus finansial. Dengan mempertibangkan itu diperoleh suatu keterikatan yakni 

kurangnya modal dapat disebabkan oleh kurangnya transparansi serta 

pertanggungjawaban pengelola usaha terhadap pemilik saham sehingga investor 

tidak tertarik untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. 

Penelitian lain mengenai kegagalan UMKM dapat pula ditemukan dalam 

Yuli Rahmini Suci (2017). Penelitian tersebut menghasilkan data yang memperkuat 

penelitian Nekhasius, dkk (2016) yakni terdapat berbagai masalah dalam tubuh 

UMKM di Indonesia yang juga mencakup BUMDes, terlebih bagi yang baru 

dibentuk. Permasalahan terbesar terletak dalam permodalan dan tidak 

profesionalnya manajerial perusahaan.Tidak hanya manajemen eksekutif, namun 

juga manajemen finansial. Dalam sebuah penelitian di Kota Medan, Manajer 

UMKM masih tidak bisa memilah antara uang pribadi dengan uang perusahaan 

(Diana Hasyim , 2013) 

Untuk itu, setelah mengamati penelitian mengenai BUMDes, diperlukan 

juga untuk mengamati beberapa studi mengenai good corporate governance 

(Desvita Bella, 2015 dan Danny Lusiyana, 2013). Dari dua penelitian mengenai 

Good corporate governance, good corporate governance dapat menjadi salah satu 

kunci penyelesaian permasalahan bagi UMKM. Kedua penelitian menggunakan 

dua teknik analisis yang berbeda. Penelitian Desvita Bella (2015) menggunakan 



metode kuantitatif sedangkan penelitian Danny Lusiyana (2013) menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. 

Penelitian Desvita Bella (2015) berusaha untuk menganalisis pengaruh 

penerapan good corporate governance dan rating obligasi terhadap kesempatan 

investasi dan struktur modal perusahaan. Penelitian tersebut mengambil studi kasus 

pada perusahaan peserta CGPI pada tahun 2009-2012 yang terdaftar di BEI. CGPI 

yang dimaksud adalah corporate governance perception index, adalah hasil sebuah 

penelitian yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate 

Governance atau IICG, bekerja sama dengan majalah SWA. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa good corporate governance index 

memiliki pengaruh langsung yang positif walaupun tidak signifikan terhadap 

investment opportunity. Good corporate governance index juga memiliki pengaruh 

langsung yang positif walaupun tidak terlalu signifikan terhadap struktur modal. 

Hasil dari penelitian tersebut jelas memperkuat posisi penelitian ini dengan 

pembuktian adanya good corporate governance yang bagus dapat meningkatkan 

dua variabel permodalan yang dapat menunjang keberlangsungan perusahaan. 

Penelitian kedua mengenai good coporate governance dilakukan oleh 

Danny Lusiyana (2013). Penelitian tersebut berusaha untuk memahami penerapan 

prinsip-prinsip pengelolaan badan usaha milik desa. Dalam penelitian tersebut 

prinsip-prinsip pengelolaan yang dimaksud tidak lain merupakan prinsip-prinsip 

good corporate governance itu sendiri.  



Terdapat beberapa kritik untuk penelitian ini, antara lain adalah tidak adanya 

kejelasan dan keruntutan dalam penyampaian. Penelitian tidak didasarkan oleh 

masalah atau suatu fenomena tertentu. Hasil penelitian juga tidak didukung data 

yang tepat. Dalam simpulan dinyatakan bahwa pengelolaan BUMDes kurang 

optimal namun data yang digunakan merupakan suatu cara, yang menjawab 

pertanyaan bagaimana, bukan standar ukur tertentu. Namun, poin penting yang 

didapat dari penelitian tersebut adalah penggunaan konsep good corporate 

governance sebagai konsep tata kelola BUMDes dapat dilakukan tanpa kendala 

legal-formal. 

Studi lain mengenai Good corporate Governance juga dapat diperoleh 

dalam Yaseen Al-Janadi, dkk (2013). Penelitian tersebut berfokus pada mekanisme 

dan pengungkapan secara sukarela oleh dewan direksi. Dalam penelitian itu 

disebukan bahwa komite audit independen yang merupakan 94% dari keselurahan 

tim audit dinyatakan tidak dapat menyediakan laporan yang berkualitas. Untuk 

menjaga agar corporate governance tetap berjalan dengan baik sehingga dapat 

menguntungkan seluruh stakeholder, sebagian besar laporan disusun oleh dewan 

direksi non-ekseutif. Dengan itu, maka dewan direksi dapat lebih leluasa dan lebih 

efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham. Hasil penelitian tersebut 

dapat dilihat sebagai suatu anomali yang justru menjadi tiang penyangga 

perusahaan sehingga apabila diperlukan dapat digunakan lebih lanjut dalam 

penelitian ini. 

Dari berbagai penelitian di atas, masih belum terdapat penelitian yang fokus 

mempelajari survivabilitas BUMDes sebagai suatu perusahaan publik. Para peneliti 



sebelumnya banyak menggunakan analisis peran serta pengawasan. Karena belum 

ditemukan suatu literatur yang mengulas kesuksesan pengelolaan BUMDes dalam 

perspektif Good Corporate Governance, maka posisi skripsi ini dalam studi 

tersebut akan berperan sebagai inisiator bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta 

menjadi penelitian turunan GCG yang biasanya mengambil BUMN atau BUMD 

sebagai subjek penelitian. 

Sebagai tambahan, Keay & Loughrey (2015) menjelaskan secara khusus 

mengenai kerangka kerja akuntabilitas dalam corporate governance. Dalam 

studinya yang berfokus pada jajaran direksi, Keay & Loguhrey menjelaskan bahwa 

harus terdapat sebuah kejelasan mengenai kepada siapa dan bagaimana dewan 

direksi harus bertanggung jawab. Direksi harus dapat memaparkan alasan yang 

menjadi landasan  suatu keputusan yang diambil. Namun, Keay juga memaparkan 

terdapat studi yang mengindikasikan semakin banyak pihak menjadi tujuan 

pertanggungjawaban maka semakin menurun pula kinerja direksi, begitu pula 

dengan proses pertanggungjawaban yang tidak teratur. Untuk itu, Keay menyetujui 

bentuk rapat tahunan seperti rapat umum pemegang saham dapat menjadi suatu 

contoh yang baik bagi mewujudkan kerangka kerja prinsip akuntabilitas dewan 

direksi. 

Prinsip akuntabilitas secara eksplisit juga dijelaskan oleh Shida Galetti 

(2015). Artikel yang mengambil studi kasus amerika dan eropa tersebut 

menjelaskan bahwa pengambilan keputusan harus dilaksanakan dengan proporsi 

kekuatan yang tepat. Shareholder dan dewan direksi merupakan dua pembagian 

antara pemilik dan pengontrol dalam perusahaan. Di Inggris, Pemegang saham atau 



shareholder dapat melakukan pemilihan ulang untuk menentukan dewan direksi. 

Shida menyebutkan ada pro dan kontra mengenai hal tersebut. 

Bagi mereka yang setuju dengan supremasi pemegang saham semacam itu 

mengklaim dengan cara tersebut agency problem dapat terselesaikan. Agency 

problem adalah masalah yang timbul akibat konflik kepentingan antara dewan 

direksi atau direktur dengan pemegang saham. Dengan mengedepankan supremasi 

shareholder proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih efektif karena suara 

dari pemegang saham itu sendiri merupakan penunjuk arah bagi perusahaan. 

Namun terdapat pula sisi kontra mengenai supremasi shareholder. 

Supremasi shareholder ditentang karena pada dasarnya mereka akan mengarahkan 

bisnis untuk mengumpulkan kekayaan. Salah satu dampaknya adalah didorongnya 

dewan direksi untuk mengambil risiko yang tidak perlu demi meningkatkan nilai 

saham. Selain itu, perusahaan yang semata-mata menjadi mesin pengumpulan 

kekayaan akan kurang dalam tanggung jawab sosial. Untuk itu, perlu adanya 

pembagian kewenangan yang tepat sehingga shareholder tidak semena-mena 

terhadap dewan direksi. Hal terebut juga membantu agar dewan direksi tidak 

semata-mata disalahkan atas kesalahan dalam pengambilan keputusan baik yang 

telah terjadi maupun yang akan terjadi. 

Selain di Britania Raya, Amerika dan Eropa, studi mengenai corporate 

governance juga ditemukan di Karibia dalam Ron Sokram (2016). Ron meneliti 

mengenai corporate govenance dari berbagai negara di Karibia, hasil penelitian 

menemukan bahwa negara-negara di teritori tersebut memiliki rekam jejak 

kegagalan usaha yang dapat dijadikan pembelajaran. Beberapa di antaranya adalah 



buruknya kualitas direksi karena tidak berkompeten dalam usaha memberdayakan 

perusahaan, justru dewan direksi memperkaya diri sendiri. Selain itu, Ron juga 

mengkritik buruknya pemerintah sebagai regulator yang sangat pasif dalam usaha 

pencegahan krisis finansial. Karena itu, diharapkan adanya komisaris independen 

yang baik dalam usaha menjaga eksistensi perusahaan sehingga tidak menimbulkan 

krisis finansial yang sangat merugikan bagi negara. 

Untuk itu, dalam penelitian ini perlu pula diketahui berbagai penelitian 

mengenai sustainable business. Terdapat setidaknya dua jurnal yang dapat diambil 

sebagai tinjauan pustaka untuk penelitian ini (Thomas Dyllick & Katrin Muff, 

2015; Robert Katz & Antony Page, 2013). Pada dasarnya dua jurnal tersebut 

membicarakan mengenai model bisnis yang berkelanjutan. 

Thomas Dyllick & Katrin Muff (2015) dalam jurnal artikelnya menjelaskan 

satu hal fundamental yang sangat penting yakni adanya ketidaksinambungan antara 

sustainable business dan sustainable development. Pernyataan tersebut 

menghindarkan korporasi dari kritik, namun juga menghasilkan kritik baru dalam 

waktu yang bersamaan. Dengan pernyataan itu korporasi dan perusahaan terhindar 

dan terbebas dari stigma kewajiban tunggal menjaga kelestarian alam. Namun, dari 

pernyataan itu juga lahir kritik mengenai bagaimana mungkin korporasi sebagai 

ujung tombak pergerakan peradaban dunia tidak mampu menjaga alam dengan 

sumber daya yang mereka miliki. Thomas & Muff secara lebih lanjut menginginkan 

studi lebih lanjut mengenai hal tersebut dalam skala yang lebih besar. 



Adapun terdapat 3 tipe sustainable business yang dikemukakan yaitu model 

pertama berfokus pada isu-isu seperti integrasi aspek jangka pendek dan jangka 

panjang, peralihan penggunaan pendapatan dari penggunaan modal, dan lain-lain. 

Model kedua berfokus pada perspektif organisasional. Daripada berfokus pada 

sautu isu, tipe ini lebih berfokus dengan keberlanjutan dari perusahaan secara 

keseluruhan. Fokus bahasan dalam model ini termasuk pengelolaan risiko dan 

kesempatan serta budaya menanamkan budaya sustainable ke seluruh organisai. 

Model ketiga berfokus pada pembentukan nilai. Nilai yang dimaksud adalah nilai 

perusahaan itu sendiri. Tidak berfokus pada input ataupun proses, model ini 

berfokus pada output. Output dalam model ini dapat berupa pengintegrasian antara 

nilai ekonomi, ekologi, dan sosial serta menumbuhkan suatu tujuan sosial. 

Timbulnya tujuan sosial dapat memberi arti bagi eksistensi perusahaan tersebut. 

Robert & Antony (2013) dalam jurnalnya menjelaskan mengenai konsep 

social enterprise dan sustainable business. Perusahaan profit tetap dapat 

mewujudkan terciptanya lingkungan yang berkelanjutan. Lebih dari itu bahkan 

perusahaan tersebut dapat berkomitmen untuk dapat berpartisipasi dalam menjaga 

lingkungan yang berkelanjutan. Salah satu bahasan jurnal artikel tersebut adalah 

mengangkat konsep triple bottom line yang diperkenalkan oleh John Elkington 

pada tahun 1988. Konsep tersebut menggarisbawahi bahwa untuk menjadi 

perusahaan yang berkelanjutan pada masa ini, tidak cukup hanya dengan 

memaksimalkan profit, namun juga manusia dan bumi. Secara sederhana prinsip 

dalam triple bottom line memberi indikator bahwa perusahaan yang sustainable 

memiliki tiga pilar yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pendapat ini 



mematahkan pendapat dari jenis pola perusahaan berkelanjutan yang berfokus pada 

isu-isu seperti yang dikemukakan oleh Thomas & Muff (2015). 

No Nama Penulis Tahun terbit Isi  

1 Ni Putu Sri Wati 

I Made Madiarsa 

2006 Studi ini berusaha untuk memberi 

laporan dari aksi nyata dalam 

mengembangkan sebuah usaha 

berbasis desa. Metode pelaksanaan 

program pengembangan BUMDes 

dengan menggunakan metode PALS 

atau Participatory Action Learning 

System. Dilaporkan bahwa usaha 

tersebut berhasil meningkatkan 

efektivitas serta efisiensi pengelolaan 

BUMDes. 

2 Ni Kadek Diah 

Candra Kartika 

2017 Ringkasan penelitian itu kurang lebih, 

dinyatakan bahwa BUMDes Desa 

Songan A memiliki tiga unit usaha, 

adapun dari ketiga jenis usaha yang 

mampu bertahan dan aktif berjalan 

hingga saat penelitian dibuat hanya 

tersisa 1 unit. Pengelolaan dana oleh 

BUMDes dinyatakan tidak transparan 



dan masuk dalam kategori cukup 

efektif dengan persentase 81%. 

3 Valentine Queen 

chintary 

Asih Widi Lestari 

2016 Hasil yang cukup bagus dicapai oleh 

penelitian ini, dengan mengungkap 

setidaknya terdapat 4 peran dari 

pemerintah desa dalam mengelola 

BUMDes, yakni sebagai fasilitator, 

sebagai mediator, sebagai motivator, 

dan sebagai pengawas yang 

menjamin pelaksanaan BUMDes 

sesuai dengan SOP yang ada. 

4 Putri Febri Astuti 2017 Dalam artikel dijelaskan bahwa 

pengawasan BUMDes dilaksanakan 

oleh dua pihak yaitu, pihak internal 

dan pihak eksternal. Untuk pihak 

eksternal pengawasan diisi oleh 

SKPD yang ditunjuk mewakili bupati 

yakni Bapermas. Sedangkan 

pengawas internal dibentuk melalui 

musyawarah desa. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa 

eksistensi dua pihak tersebut mampu 

berdampak baik pada transparansi. 



Pihak internal atau Badan Pengawas 

menggunakan tool administrasi 

sedangkan Bapermas melaksanakan 

monitoring dan evaluasi, peran 

Bapermas sedikit kurang optimal 

karena hanya sebagai SKPD yang 

semula hanya fasilitator. 

 

5 Aqmarani 

Ramadhani 

2017 Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan kesejahteraan dalam 

masyarakat Desa Ponggok yang 

disebabkan oleh BUMDes Tirta 

Mandiri. Hasil studi yang positif itu 

memberi dampak positif pula pada 

skripsi ini yakni terdapat data dari 

penelitian sebelumnya yang berarti 

pemilihan BUMDes Tirta Mandiri 

sebagai subjek penelitian memiliki 

dasar yang kuat, serta patutnya 

BUMDes ini dijadikan sebagai 

contoh bagi BUMDes dan atau desa-

desa yang lain. 

 



6 Nekhasius Agus 

Sunarjanto 

Herlina Yoka Roida 

Agnes Utari 

Widyaningdyah 

2016 Ditemukan data bahwa kegagalan 

bisnis skala kecil dan menengah 

disebabkan oleh kurangnya modal 

yang memadai. Temuan lain dalam 

penelitian tersebut adalah minimnya 

data mengenai kinerja dan arus 

finansial. Dengan mempertibangkan 

itu diperoleh suatu keterikatan yakni 

kurangnya modal dapat disebabkan 

oleh kurangnya transparansi serta 

pertanggungjawaban pengelola usaha 

terhadap pemilik saham sehingga 

investor tidak tertarik untuk 

membantu menyelesaikan masalah 

tersebut. 

 

7 Yuli Rahmini Suci 2017 Penelitian tersebut menghasilkan data 

yang memperkuat penelitian 

Nekhasius, dkk (2016) yakni terdapat 

berbagai masalah dalam tubuh 

UMKM di Indonesia yang juga 

mencakup BUMDes, terlebih bagi 

yang baru dibentuk. Permasalahan 



terbesar terletak dalam permodalan 

dan tidak profesionalnya manajerial 

perusahaan.Tidak hanya manajemen 

eksekutif, namun juga manajemen 

finansial. 

8 Diana Hasyim 2013 Penelitian ini menghasilkan temuan 

bahwa di Kota Medan, banyak 

terdapat manajer UMKM yang belum 

mampu untuk bersifat profesional 

dalam mengelola sektor finansial 

seperti pemilahan harta pribadi dan 

harta perusahaan. 

9 Desvita Bella 2015 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

good corporate governance index 

memiliki pengaruh langsung yang 

positif walaupun tidak signifikan 

terhadap investment opportunity. 

Good corporate governance index 

juga memiliki pengaruh langsung 

yang positif walaupun tidak terlalu 

signifikan terhadap struktur modal. 

Hasil dari penelitian tersebut jelas 

memperkuat posisi penelitian ini 



dengan pembuktian adanya good 

corporate governance yang bagus 

dapat meningkatkan dua variabel 

permodalan yang dapat menunjang 

keberlangsungan perusahaan. 

 

10 Danny Lusiyana 2013 Penelitian tersebut berusaha untuk 

memahami penerapan prinsip-prinsip 

pengelolaan badan usaha milik desa. 

Dalam penelitian tersebut prinsip-

prinsip pengelolaan yang dimaksud 

tidak lain merupakan prinsip-prinsip 

good corporate governance itu 

sendiri.  

 

11 Yaseen Al-Janadi 

Rahman R. A. 

Omar N. H. 

203 Penelitian tersebut berfokus pada 

mekanisme dan pengungkapan secara 

sukarela oleh dewan direksi. Dalam 

penelitian itu disebukan bahwa 

komite audit independen yang 

merupakan 94% dari keselurahan tim 

audit dinyatakan tidak dapat 

menyediakan laporan yang 



berkualitas. Untuk menjaga agar 

corporate governance tetap berjalan 

dengan baik sehingga dapat 

menguntungkan seluruh stakeholder, 

sebagian besar laporan disusun oleh 

dewan direksi non-ekseutif. Dengan 

itu, maka dewan direksi dapat lebih 

leluasa dan lebih efektif dalam 

melindungi kepentingan pemegang 

saham. Hasil penelitian tersebut dapat 

dilihat sebagai suatu anomali yang 

justru menjadi tiang penyangga 

perusahaan sehingga apabila 

diperlukan dapat digunakan lebih 

lanjut dalam penelitian ini. 

 

12 Keay  

Loughrey 

2015 Menjelaskan secara khusus mengenai 

kerangka kerja akuntabilitas dalam 

corporate governance. Dalam 

studinya yang berfokus pada jajaran 

direksi, Keay & Loguhrey 

menjelaskan bahwa harus terdapat 

sebuah kejelasan mengenai kepada 



siapa dan bagaimana dewan direksi 

harus bertanggung jawab. Direksi 

harus dapat memaparkan alasan yang 

menjadi landasan  suatu keputusan 

yang diambil. Namun, Keay juga 

memaparkan terdapat studi yang 

mengindikasikan semakin banyak 

pihak menjadi tujuan 

pertanggungjawaban maka semakin 

menurun pula kinerja direksi, begitu 

pula dengan proses 

pertanggungjawaban yang tidak 

teratur. Untuk itu, Keay menyetujui 

bentuk rapat tahunan seperti rapat 

umum pemegang saham dapat 

menjadi suatu contoh yang baik bagi 

mewujudkan kerangka kerja prinsip 

akuntabilitas dewan direksi. 

13 Shida Galetti 2015 Artikel yang mengambil studi kasus 

amerika dan eropa tersebut 

menjelaskan bahwa pengambilan 

keputusan harus dilaksanakan dengan 

proporsi kekuatan yang tepat. 



Shareholder dan dewan direksi 

merupakan dua pembagian antara 

pemilik dan pengontrol dalam 

perusahaan. Di Inggris, Pemegang 

saham atau shareholder dapat 

melakukan pemilihan ulang untuk 

menentukan dewan direksi. Shida 

menyebutkan ada pro dan kontra 

mengenai hal tersebut. 

14 Ron Sokram 2016 Hasil penelitian menemukan bahwa 

negara-negara di teritori tersebut 

memiliki rekam jejak kegagalan 

usaha yang dapat dijadikan 

pembelajaran. Beberapa di antaranya 

adalah buruknya kualitas direksi 

karena tidak berkompeten dalam 

usaha memberdayakan perusahaan, 

justru dewan direksi memperkaya diri 

sendiri. Selain itu, Ron juga 

mengkritik buruknya pemerintah 

sebagai regulator yang sangat pasif 

dalam usaha pencegahan krisis 

finansial. Karena itu, diharapkan 



adanya komisaris independen yang 

baik dalam usaha menjaga eksistensi 

perusahaan sehingga tidak 

menimbulkan krisis finansial yang 

sangat merugikan bagi negara. 

 

15 Thomas Dyllick 

Katrin Muff 

2015 Dalam jurnal artikelnya menjelaskan 

satu hal fundamental yang sangat 

penting yakni adanya 

ketidaksinambungan antara 

sustainable business dan sustainable 

development. Pernyataan tersebut 

menghindarkan korporasi dari kritik, 

namun juga menghasilkan kritik baru 

dalam waktu yang bersamaan. 

Dengan pernyataan itu korporasi dan 

perusahaan terhindar dan terbebas 

dari stigma kewajiban tunggal 

menjaga kelestarian alam. Namun, 

dari pernyataan itu juga lahir kritik 

mengenai bagaimana mungkin 

korporasi sebagai ujung tombak 

pergerakan peradaban dunia tidak 



mampu menjaga alam dengan sumber 

daya yang mereka miliki. Thomas & 

Muff secara lebih lanjut 

menginginkan studi lebih lanjut 

mengenai hal tersebut dalam skala 

yang lebih besar. 

16 Robert 

Antony 

2013 Dalam jurnalnya menjelaskan 

mengenai konsep social enterprise 

dan sustainable business. Perusahaan 

profit tetap dapat mewujudkan 

terciptanya lingkungan yang 

berkelanjutan. Lebih dari itu bahkan 

perusahaan tersebut dapat 

berkomitmen untuk dapat 

berpartisipasi dalam menjaga 

lingkungan yang berkelanjutan. Salah 

satu bahasan jurnal artikel tersebut 

adalah mengangkat konsep triple 

bottom line yang diperkenalkan oleh 

John Elkington pada tahun 1988. 

Konsep tersebut menggarisbawahi 

bahwa untuk menjadi perusahaan 

yang berkelanjutan pada masa ini, 



tidak cukup hanya dengan 

memaksimalkan profit, namun juga 

manusia dan bumi. Secara sederhana 

prinsip dalam triple bottom line 

memberi indikator bahwa perusahaan 

yang sustainable memiliki tiga pilar 

yakni ekonomi, lingkungan, dan 

sosial. Pendapat 

 

Dari berbagai kajian pustaka di atas, maka penelitian ini memiliki 

keterkaitan dengan tiga teori yakni good corporate governance, badan usaha milik 

desa, dan badan usaha yang berkelanjutan. Adapun posisi dari penelitian ini 

merupakan pengaya atau penambah khasanah keilmuan mengenai tiga kajian di 

atas. 

F. Kerangka Teori 

1.New Public Management 

Tidak ada suatu definisi pasti dari new public management. Namun, secara 

sederhana New public management dapat diartikan sebagai suatu konsep 

pendekatan manajerial atau penggunaan metode swasta untuk menjalankan 

pemerintahan. Konsep ini mulai lahir di Amerika Serikat pada era dekade 80-an 

hingga 90-an (David Osborne & Ted Gaebler, 2000; Owen E. Hughes, 1994; Lynn, 

2006). 



a) Asal mula  

New public management muncul karena terjadi banyak masalah dalam 

Pemerintah Amerika Serikat, baik di tingkat state ataupun di pemerintah federal. 

Osborne dan Gaebrel (2000) menggambarkan masalah tersebut dengan merujuk 

suatu artikel dalam majalah Time pada era 80-an yang berjudul, “sudah matikah 

pemerintahan?”. Keduanya kemudian mendeskripsikan bagaimana carut marutnya 

pemerintah kala itu, sekolah-sekolah yang buruk, pembiayaan kesehatan yang 

membengkak, sarana publik yang tidak terawat, kebangkrutan masal pemerintah 

dan sebagainya. 

Namun, dari permasalahan itu muncul suatu kota yang bersinar bernama 

Visalia. Kota tersebut berada di Negara Bagian California yang bercuaca panas. 

Gaebler yang juga kala itu menjabat sebagai pekerja di Visalia menguraikan bahwa 

pemerintah di Visalia menjalankan sistem dengan cara yang unik. Karena pada saat 

itu banyak pemerintah negara bagian yang memiliki defisit anggaran hingga 

menyentuh miliaran dollar, para pejabat mulai mengembangkan diri dan berinovasi. 

Mereka yang biasanya dituntut untuk menghabiskan anggaran kini harus berhemat 

sebaik mungkin. Dari kewajiban itu, maka timbul suatu pertanyaan yang melandasi 

pokok konsep NPM yaitu, “jika uang tersebut adalah milik perusahaanmu, 

bagaimana sebaiknya uang tersebut dipergunakan?”. Cara berpikir itu pula yang 

kemudian melandasi diambilnya nilai-nilai perusahaan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang kemudian menghasilkan konsep good governance. 



b) Good governance 

Good governance merupakan suatu konsep yang terbentuk karena terdapat 

pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintah dari Old Public Administration 

menuju New Public Management. Jika new public management merupakan sebuah 

pergeseran birokrasi, maka good governance merupakan pergeseran skala sistem 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat dikatakan good governance 

mencakup studi mengenai new public management. Namun begitu, tetap banyak 

terjadi banyak perdebatan mengenai kasus tersebut. Jika dirunut, maka tidak akan 

ditemukan definisi mutlak good governance karena keluasan topik bahasannya. 

Dalam terbitan IFAD (1999), World Bank Group mendefinisikan good 

governance sebagai cara penggunaan kekuasaan dalam melakukan pengelolaan 

terhadap ekonomi negara dan sumber daya sosial untuk sebaik-baiknya 

pembangunan. Dalam cara pandang good governance, governance atau 

kepemerintahan menjadi pemain utama menggantikan istilah government atau 

pemerintah dalam arti sempit, sehingga monopoli pemerintah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan ditiadakan. Dalam paradigma good governance, 

roda pemerintahan turut serta melibatkan entitas lain, yakni masyarakat atau civil 

society dan swasta atau private. 

Penggunaan istilah governance menandakan pula hilangnya sebagian beban 

pemerintah karena telah tersalurkan atau tertanggung oleh kedua entitas tersebut. 

Dianggap berhasil, konsep Good governance pada akhirnya diterapkan pula pada 

swasta mengikuti krisis yang terjadi karena skandal-skandal keuangan yang 



disebabkan oleh buruknya transparansi dan keberpihakan direksi atau pelaksana 

perusahaan terhadap suatu golongan atau individu tertentu (Adrian Sutedi, 2011). 

Dalam PP No. 101 Tahun 2000 dinyatakan bahwa prinsip-prinsip good 

governance meliputi hal-hal berikut: 

a. Profesionalitas 

b. Akuntabilitas 

c. Transparansi 

d. Pelayanan Prima 

e. Demokrasi 

f. Efisiensi 

g. Efektivitas 

h. Supremasi hukum; dan 

i. Akseptabilitas oleh masyarakat 

2. Good Corporate Governance 

 Arief Effendi (2009) mengartikan GCG sebagai seperangkat sistem yang 

digunakan untuk mengendalikan dan mengatur perusahaan sehingga menghasilkan 

nilai tambah atau added value bagi stakeholder. Selain menurut Arief, terdapat pula 

definisi corporate governance yang lain. Adrian Sutedi (2011) mendefinisikan 

corporate governance sebagai suatu proses atau struktur yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mencapai keberhasilan usaha dalam rangka mewujudkan nilai 

pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan 

stakeholder lain yang berlandaskan tata hukum dan nilai-nilai estetika. Dari kedua 



definisi di atas, maka dapat diartikan bahwa GCG adalah seperangkat sistem yang 

digunakan untuk mengelola dan menjaga perusahaan sehingga terjamin keamanan 

finansial para pemegang saham serta seluruh pihak terkait. 

 Dalam laporan OECD kepada menteri keuangan dan gubernur bank sentral 

negara-negara G20 (2015),  dijelaskan berbagai prinsip-prinsip GCG dalam 6 bab 

sebagai berikut: 

a. Memastikan kerangka dasar untuk mencapai pengelolaan corporate governance 

yang efektif. Kerangka kerja corporate Governance harus mempromosikan 

transparansi serta sistem pasar yang adil, serta penggunaan sumber daya 

perusahaan harus diusahakan seefisien mungkin. Kerangka konsep juga harus 

konsisten dengan tata hukum yang berlaku dan membantu dalam 

menyelenggarakan pengawasan dan penindakan yang efektif. 

b. Perlakuan yang adil sesuai hak-hak pemegang saham dan fungsi utama 

kepemilikan perusahaan. Kerangka kerja corporate governance harus 

melindungi dan memfasilitasi penggunaan hak-hak pemegang saham dan 

memastikan perlakuan yang adil kepada seluruh pemilik saham, baik minoritas 

ataupun pemilik saham asing. Seluruh pemilik saham harus memiliki 

kesempatan untuk mendapat ganti-rugi yang efektif atas pelanggaran hak-

haknya. 

c. Pemegang saham, pasar saham, dan perantara-perantara lain yang terlembaga. 

Kerangka kerja corporate governance harus menyediakan insentif yang kuat 

sepanjang jaringan investasi dan menyediakan pula untuk pasar saham agar 



berfungsi dalam suatu tata kelola yang berkontribusi terhadap pelaksanaan good 

corporate governance. 

d. Peran para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan corporate 

governance. Kerangka kerja corporate governance harus memahami hak-hak 

pemangku kepentingan yang dibangun oleh hukum atau karena suatu perjanjian 

yang saling menguntungkan dan mendorong kerja sama aktif antara korporasi 

dengan para pemangku kepentingan dalam mengusahakan kekayaan, lapangan 

pekerjaan, dan  perusahaan yang kuat secara finansial serta berkelanjutan. 

e. Pengungkapan dan transparansi. Kerangka kerja corporate governance harus 

memastikan disusunnya pengungkapan keuangan tepat waktu dan akurat 

berdasarkan seluruh hal yang berkaitan dengan korporasi, termasuk situasi 

keuangan, kinerja, kepemilikan, dan kepemerintahan dalam perusahaan. 

f. Tanggung jawab dewan pengelola perusahaan. Kerangka kerja corporate 

governance harus memastikan pedoman strategis perusahaan, monitoring 

pengelolaan perusahaan yang efektif, dan tanggung jawab dewan pengelola 

terhadap perusahaan dan pemilik saham. 

Meskipun pedoman terbitan OECD itu telah dilaporkan pada tahun 2015, 

Indonesia masih belum menerbitkan aturan baru mengenai GCG. Indonesia masih 

menggunakan pedoman lama yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan 

Governance (2006). Dalam pedoman tersebut dijelaskan terdapat 5 prinsip umum 

GCG, yaitu: 

 

 



a. Transparansi 

Untuk memelihara dan menjaga tujuan perusahaan yang sedang berjalan, 

perusahaan harus menyediakan segala informasi terkait yang dapat diakses 

dengan mudah dan dapat dimengerti oleh pemangku keputusan. Suatu perusahan 

harus memiliki inisiatif untuk mengungkap tidak hanya hal-hal yang diatur 

secara tertulis namun juga informasi-informasi yang dianggap penting bagi 

pemegang saham, pemberi kredit, dan pemangku kepentingan untuk membuat 

suatu keputusan atau kebijakan. 

b. Akuntabilitas 

Suatu perusahaan harus mempertanggungjawabkan performanya secara 

transparan dan jujur. Maka dari itu, sebuah perusahaan harus dikelola dengan 

semestinya dan dengan cara yang dapat diukur, sehingga pengelolaannya selaras 

dengan kepentingan perusahaan serta memerhatikan kepentingan pemegang 

saham dan pemangku kepentingan yang lain. Pertanggungjawaban merupakan 

prasyarat untuk mencapai performa yang berkelanjutan. 

c. Responsibilitas 

Suatu perusahaan harus patuh terhadap hukum dan peraturan serta memenuhi 

tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan alam dengan tujuan 

untuk memelihara keberlanjutan bisnis jangka panjang serta diakui sebagai 

perusahaan yang baik oleh masyarakat. 

d. Independensi 

Untuk mempercepat implementasi pinsip-prinsip GCG, suatu perusahaan harus 

dikelola secara mandiri dengan kesimbangan kekuatan yang pantas, dengan 



sikap yang demikian diharapkan tidak ada suatu perusahaan yang mendominasi 

perusahaan yang lain dan tidak ada pula intervensi dari pihak lain. 

e. Fairness 

Dalam melaksanakan aktivitasnya, suatu perusahaan harus selalu 

mempertimbangkan kepentingan pemilik saham dan pemangku kepentingan 

berdasarkan prinsip kejujuran.  

3. Otonomi Desa 

a) Definisi 

 Secara etomologi, otonomi merupakan rangakaian dua kata yang berasal 

dari Yunani. Dua kata tersebut yakni autos yang berarti sendiri dan nomos yang 

bermakna aturan. Dari dua kata itu dapat ditarik makna dari otonomi yaitu mengatur 

secara mandiri (George Agich, 1994). 

Untuk mendefinisikan otonomi desa, maka harus dipahami definisi dari 

otonomi terlebih dahulu. Sarundajang (1999) mendefinisikan otonomi sebagai hak 

dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga suatu 

wilayah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Dari definisi itu 

dapat ditarik pengertian bahwa otonomi desa merupakan hak dan kewajiban desa 

dalam mengatur urusan rumah tangga desa secara mandiri sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

b) Desa dan otonomi 

Pada dasarnya otonomi dan desa merupakan dua hal yang telah lama 

berkaitan. Kartohadikoesoemo (1984) menjelaskan bahwa desa pada masa lampau 



telah menjadi suatu entitas yang sangat otonom dalam artian mampu menjalankan 

kewajiban dan kewenangannya. Di dalam desa telah terdapat kekuasaan yang 

diwadahi dalam entitas tidak hanya pemerintah namun telah berbentuk 

kepemerintahan. Desa dapat mengatur berbagai hal yang telah dilakukan secara 

turun-temurun. Selain itu, desa dapat pula menetapkan hukum yang berbentuk 

konsensus atau mufakat tidak tertulis namun bersifat mengikat serta menimbulkan 

keterikatan dari warga masyarakat. 

Masroer dan Darmawan (2016) menyebutkan bahwa tanpa disadari, 

kepatuhan masyarkat desa terhadap hukum itu merupakan pertanda bahwa jiwa 

kemandirian telah lama terbentuk dan telah menunjukkan adanya pola masyarakat 

yang madani. Karena itu, Sutoro Eko (2017) berpendapat bahwa tidak pantas dan 

tidak perlu negara ikut campur terlalu jauh terhadap kehidupan desa. Eko 

berpendapat pemerintah lebih baik berperan sebagai fasilitator pengembangan desa 

bukan sebagai sendi yang menggerakkan pembanguan desa. 

Sutoro Eko (2005) menyebutkan terdapat setidaknya 4 cara pandang 

mengenai otonomi desa. Pertama, otonomi desa dilihat sebagai struktur legal formal 

yakni ketetapan-ketapan resmi pemerintah melalui undang-undang. Kedua, 

otonomi desa sebagai pengakuan atas autentisitas suatu desa beserta hak asal-usul 

serta adat istiadatnya. Ketiga, yaitu otonomi desa dipandang dalam konsep self-

governing community yang dalam budaya Jawa selaras dengan prinsip desa cara 

negara mawa tata. Prinsip itu mencirikan masyarakat mandiri yang menghargai 

pluralisme serta mengakui kemampuanm masyarakat lokal untuk mengelola diri 

mereka sendiri dengan pranata lokal yang ada. Keempat, cara pandang romantik-



normalistik yang memahami otonomi desa dengan cara yang keliru. Cara pandang 

ini memahami bahwa arti dari otonomi hanyalah sebuah kewajiban yang harus 

dijalankan pihak internal desa dan bukan merupakan sebuah hak yang patut 

diterima. 

 Didik Suharto (2016) menyatakan bahwa terdapat berbagai cara pandang 

mengenai arti dari kemandirian, mulai dari kemandirian finansial, kemandirian 

dalam menyelesaikan masalah, hingga kemandirian dalam melaksanakan urusan 

rumah tangga desa. Sutoro Eko (2017) memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai kemandirian desa dengan menyatakan bahwa walaupu tidak dikenal 

otonomi desa dalam UU Desa, namun secara substansi otonomi desa dan 

kemandirian desa memiliki arti yang sama. Hal tersebutlah yang membangun 

kewenangan dan kedudukan desa secara formal yang dibangun di atas asas 

rekognisi dan subsidiaritas. 

 Rekognisi merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap suatu entitas desa 

yang autentik. Rekognisi berbeda dengan desentralisasi, desentralisasi mencirikan 

suatu pemerintah tingkat bawah yang mampu melaksanakan kewenangannya 

sedangkan rekognisi merupakan pengakuan bahwa telah terdapat pemerintah di 

tengah masyarakat. Keberadaan pemerintahan di tengah masyarakat itu yang 

kemudian membuat mereka disebut sebagai self-governing community atau 

masyarakat yang berkepemerintahan. Dalam self-governing community desa tidak 

diidentikan dengan kepala desa dan pemerintah desa. Desa tidak hanya terdapat 

pemerintah, namun juga masyarakat, bersama-sama membentuk suatu entitas 

hukum. 



 Asas kedua yakni subsidiaritas memiliki empat hal penting yakni pertama, 

urusan yang bersifat lokal terbatas pada desa sebaiknya diserahkan pada desa atau 

organisasi desa yang berwenang. Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan 

namun menetapkan kewenangan. Desa harus ditetapkan kewenangannya serta 

disusun pembatas-pembatas yang jelas bukan melalui pelimpahan oleh pemerintah 

di atasnya. Ketiga, Pemerintah mendukung, memfasilitasi dan memastikan tidak 

adanya campur tangan pemerintah terhadap urusan desa dalam menyelenggarakan 

kewenangannya. Keempat, pemerintah tidak memberi terget penilaian tertentu yang 

kemudian dicapai dengan program-program sentralistik melainkan dengan 

memberikan ruang bagi desa untuk mengurus urusan-urusan desa dengan cara-cara 

desa atau kearifan lokal. 

4. Tata Kelola BUMDes 

a) Definisi 

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, badan usaha milik desa 

didefinisikan sebagai sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha 

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam definisi 

tersebut terdapat dua hal penting yang tersirat. Pertama, desa harus memiliki 

setidaknya 51% saham untuk menjadikan suatu usaha menjadi BUMDes, kedua 

yaitu tujuan dibentuknya BUMDes disertai dengan misi sosial yaitu mengusahakan 

kesejahteraan masyarakat. 



b) Pendirian BUMDes 

Dalam Anom Surya Putra (2015) dijelaskan bahwa pendirian BUMDes 

dapat juga diartikan sebagai usaha untuk memenuhi agenda Nawacita tidak hanya 

agenda ketiga mengenai pembangunan desa dan daerah tertinggal, namun juga 

untuk memenuhi agenda pertama, kelima, dan ketujuh. Sebagai pelaksana agenda 

pertama, pendirian BUMDes dilihat sebagai suatu kebijakan strategis untuk 

menghadirkan institusi negara dalam kehidupan bernegara di wilayah perdesaan. 

Sebagai pelaksana agenda kelima, BUMDes dilihat dari segi perannya dalam 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Sebagai pelaksana agenda 

ketujuh, BUMDes diusahakan untuk membentuk kemandirian ekonomi di wilayah 

perdesaan dengan memunculkan berbagai usaha turunan yang dilaksanakan secara 

kolektif oleh masyarakat desa. 

Hal berkaitan pendirian BUMDes dapat dilihat dalam UU No. 6 Tahun 2014 

tentang desa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pendirian BUMDes 

disepakati melalui musdes atau musyawarah desa. Selanjutnya, hasil dari 

musyawarah ditetapkan dengan peraturan desa atau perdes.  

Anom Surya Putra (2015) menjelaskan secara sederhana terdapat tiga 

langkah dalam membentuk BUMDes. Pertama, sosialisasi mengenai BUMDes 

kepada masyarakat. Langkah sosialisasi bertujuan agar masyarakat dan lembaga 

desa memahami tentang BUMDes, tujuan, dan manfaat pendiriannya. Kedua, 

pelaksanaan musyawarah desa untuk melakukan kajian kelayakan usaha. Ketiga, 

penetapan BUMDes dengan Perdes. Terdapat 8 poin dalam kajian kelayakan usaha 

pada tahap kedua, yakni: 



1) Menemukan potensi desa yang memungkinkan untuk dikembangkan melalui 

BUMDes. 

2) Memahami demand atau kebutuhan pasar dalam desa ataupun luar desa. 

3) Merumuskan secara kolektif rancangan alternatif mengenai jenis usaha yang 

akan dijalankan. 

4) Membuat alternatif usaha dengan minim pendapatan namun juga minim risiko. 

5) Menyusun pengelola BUMDes. 

6) Merencanakan modal usaha untuk BUMDes. 

7) Menyusun rancangan AD/ART BUMDes agar tetap berada di dalam jalur. 

8) Agenda tambahan dapat membahas mengenai investasi oleh pihak luar yang 

dikelola oleh BUMDes. 

c) Pengelolaan BUMDes 

Dalam Departemen PKDSP FE UB (2007) menjelaskan bahwa pengelolaan 

BUMDes dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, yakni: 

1) Kooperatif, terjalinnya kerja sama antara seluruh komponen yang terlibat dalam 

BUMDes demi mengembangkan dan menjaga keberlangsungan BUMDes. 

2) Partisipatif, terlibatnya seluruh komponen BUMDes serta seluruh pihak terkait 

mampu memberi kontribusi secara aktif demi kemajuan usaha BUMDes. 

3) Emansipatif, keterlibatan seluruh komponen tanpa memandang golongan, suku, 

ras, dan agama. 

4) Transparan, aktivitas BUMDes yang berkaitan dengan finansial dipulikasi atau 

diungkap secara berkala. 



5) Akuntabel,  kegiatan dan pengelolaan BUMDes dapat dipertanggungjawabkan 

oleh dewan pengelola kepada pemilik saham. 

6) Berkelanjutan, kegiatan usaha harus mampu berkembang dan berkelanjutan. 

Dari keenam prinsip di atas, dapat ditemukan kesamaan dalam setiap prinsipnya, 

sedangkan prinsip keenam yaitu prinsip berkelanjutan merupakan salah satu tujuan 

keberadaan GCG itu sendiri. Atas dasar itulah, kelima prinsip GCG di atas 

dipergunakan dalam penelitian ini. 

5. Sustainable Business 

a) Definisi 

Dalam salah satu program oleh Lembaga Pengembangan Sumberdaya 

Manusia IPB (2004) disampaikan bahwa sustainable business merupakan suatu 

perusahaan yang dapat tetap mempertahankan eksistensinya dan tetap berdaya 

saing meski telah mengalami fluktuasi dalam kinerjanya. Untuk dapat bertahan 

bertahan maka suatu perusahaan harus memiliki kondisi yang sehat. Soekarso 

(2009) mendefinisikan perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang memiliki 

produktivitas dan profitabilitas yang tinggi. Produktivitas dipetakan dalam sinergi 

keuangan sedangkan profitabilitas digolongkan sebagai kinerja keuangan, kedua 

variable tersebut menjadi penentu sehat tidaknya suatu perusahaan.  

b) Indikator 

Setelah memahami makna dari perusahaan yang berkelanjutan maka 

terdapat indikator untuk mengetahui seberapa baik suatu perusahaan dapat menjadi 

perusahaan yang berkelanjutan.  



Soekarso (2009) menitikberatkan bahwa perusahaan yang sehat dan akan 

bertahan adalah sebuah perusahaan yang sehat dalam finansial. Secara sederhana, 

Soekarso memberi dua indikator untuk menentukan kesehatan perusahaan yakni 

pendapatan dan profitabilitas. Selain Soekarso, John Elkington dalam Robert & 

Antony (2013) mengemukakan model triple botto line yang mengacu dipenuhinya 

tiga pilar yakni ekonomi, lingkungan dan sosial. Selain John Elkington, Arie De 

Geus juga mengemukakan beberapa indikator perusahaan yang berkelanjutan. 

Arie De Geus dalam publikasi Program Lembaga Pengembangan 

Sumberdaya Manusia IPB (2004) menyatakan setidaknya terdapat 4 indikator 

mengenai business sustainability. 

1) Memiliki sensitivitas terhadap lingkungan 

Sebuah perusahaan yang berkelanjutan akan menjaga kestabilan alam, terlepas 

dari modernisasi ataupun ketersediaan daya dukung alam yang melimpah. 

Perusahaan tersebut dapat secara aktif beradaptasi terhadap lingkungan 

sekitarnya walaupun terjadi berbagai kejadian seperti bencana, dinamika politik 

regional atau bahkan perang sekalipun. 

2) Menjaga nama besar serta memiliki identitas yang kuat 

Sebesar apapun perusahaan yang berkelanjutan manajemen, karyawan dan 

perusahaan mitra dapat merasakan keterikatan yang kuat serta memahami bahwa 

mereka bersatu dalam satu entitas. Ikatan yang terbentuk tersebut akan 

menaikkan daya saing perusahaan di dalam pasar. 

 



3) Terdesentralisasi serta berkembang sesuai dengan konsep bisnis 

Kekuasaan absolut akan menimbulkan banyak pertentangan di tubuh internal 

perusahaan. Selain itu, dengan didesentralisasikannya suatu kewenangan 

tertentu dapat memunculkan inovasi dan pengembangan dalam perusahaan. 

4) Memiliki sikap konservatif terhadap aspek keuangan 

Menyimpan kas untuk menjaga aktivitas perusahaan tetap fleksibel sehingga 

tidak mengambil risiko keuangan yang tidak perlu. 

6. Hubungan antara GCG dengan Sustainable Business 

Terdapat berbagai penelitian mengenai hubungan antara good corporate 

governance dengan sustainable business. Indra Surya & Ivan Kustiavandana (2008) 

menyebutkan bahwa corporate governance sangat penting karena dapat 

menghindarkan perusahaan dari terkonsentrasinya pengendalian atas suatu 

perusahaan, yang pada akhirnya dapat menghindarkan perusahaan dari konflik 

internal dan penyelewengan oleh pengendali tersebut. Penyataan itu 

mengindikasikan satu poin penting yakni good corporate governance 

memungkinkan terdistribusi penyelenggaraan perusahaan, sesuai dengan teori 

sustainable business. 

Selain Indra Surya, Bistra Boeva, dkk (2017) juga mengemukakan bahwa 

pada good corporate governance itu terdapat prinsip responsibility atau tanggung 

jawab terhadap masyarakat. Dengan itu, maka perusahaan dapat membentuk suatu 

citra positif baik dikalangan investor ataupun masyarakat. Hal itu merupakan salah 

satu ciri perusahaan yang berkelanjutan. 



Jill Solomon & Aris Solomon (2005) menyatakan bahwa pentingnya tata 

kelola perusahaan yang baik meruapakan suatu kebutuhan yang tak terbantahkan. 

Jill Solomon & Aris Solomon menghubungkan berbagai contoh kehancuran bisnis 

dikarenakan buruknya corporate governance. Sebelum Jill Solomon & Aris 

Solomon, Neil Cowan (2004) juga telah memberi pendapat yang tak jauh berbeda. 

Neil melihat corporate governance yang buruk secara langsung akan 

menghancurkan perusahaan itu sendiri. Skousen, dkk (2005) secara tidak langsung 

menyatakan bahwa good corporate governance merupakan seperangkat aturan 

untuk menghindarkan perusahaan dari risiko manajemen keuangan yang 

bertanggung jawab. 

Setelah berbagai uraian di atas, penelitian ini akan menggunakan Prinsip 

yang dipublikasikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Komite Nasional 

Kebijakan Governance. Hal tersebut karena publikasi dari pemerintah dinilai 

memiliki suatu kekuatan yang mengikat terutama bagi BUMDes. Selain itu, konsep 

GCG oleh Komite Nasional Kebijakan Governance juga telah melalui berbagai 

penyesuaian dengan karakteristik pasar serta iklim usaha khusus di wilayah Negara 

Indonesia.  

Untuk memahami sustainable business, teori yang digunakan merupakan 

teori yang disampaikan oleh Arie De Geus. Teori De Geus dipilih karena 

mempertimbangkan tinjauan pustaka di atas. Teori De Geus pada dasarnya telah 

mengakomodir konsep triple bottom line yang disampaikan oleh John Elkington 

dengan tiga pilar yang harus dibangun yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial. 

Berikut gambar kerangka teori dalam penelitian ini. 



G. Definisi Konseptual 

Sebelum membahas definisi konseptual dari teori yang dipakai, terlebih 

dahulu akan dibahas mengenai arti dari definisi konseptual itu sendiri. Imam 

Chourmain (2008: 36) mendefinisikan definisi konseptual sebagai penarikan batas 

yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, padat dan jelas. Berikut penjelasan 

dari pengertian yang digunakan dalam penelitian ini. 

1. Good corporate governance 

Good corporate governance adalah suatu proses atau struktur yang 

digunakan oleh perusahaan untuk mencapai keberhasilan usaha dalam rangka 

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap 

memerhatikan kepentingan stakeholder lain yang berlandaskan tata hukum dan 

nilai-nilai estetika.  

2. Badan usaha milik desa yang berkelanjutan 

Merupakan badan usaha yang 51% atau lebih sahamnya dimiliki oleh desa 

yang memiliki misi sosial untuk menyejahterakan masyarakat serta mampu 

mempertahankan eksistensinya, tidak terlepas dari dinamika kondisi lingkungan 

perusahaan itu sendiri. 

H. Definisi Operasional 

Sebelum menjelaskan definisi operasional penelitian ini, terlebih dahulu 

akan dijelaskan makna dari definisi operasional. Imam Chourmain (2008: 36) 

menjelaskan bahwa definisi operasional adalah penarikan batasan yang lebih 



menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep. Dari 

pengartian tersebut, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

Good Corporate Governance 

a) Transparansi 

1. Penyediaan informasi mengenai perusahaan. 

2. Aksesibilitas informasi. 

3. Pengungkapan status perusahaan secara berkala. 

b) Akuntabilitas 

1. Pengelola bertanggung jawab terhadap pemilik modal atas kinerjanya. 

2. Perusahaan dikelola dengan baik dan memiliki standar ukuran, capaian atau 

target. 

3. Pertimbangan kepentingan pemilik saham dan pihak terkait dalam pengelolaan 

perusahaan. 

c) Responsibilitas  

1. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. 

2. Bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. 

3. Mempertahankan citra positif masyarakat sebagai perusahaan yang baik. 

d) Independensi 

1. Kemandirian dalam mengelola perusahaan. 

2. Perlindungan dari intervensi pihak luar. 

3. Mempertahankan diri dari dominasi pihak dalam ataupun luar yang lebih kuat. 



e) Fairness 

1. Penyediaan informasi secara adil dan setara. 

2. Perlakuan yang adil kepada seluruh pemilik saham, terlepas dari berapapun 

jumlah saham yang dimiliki. 

3. Pemberian kesempatan yang adil bagi seluruh pemilik saham untuk memberi 

masukan dan opini. 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena 

berkaitan dengan perilaku, persepsi, tindakan, motivasi atau hal-hal lain secara 

menyeluruh dan runtut dalam bentuk bahasa yang alamiah (Moleong Lexy J, 2007). 

Sedangkan Koentjaraningrat (1993) mendefinisikan metode kualitatif deskriptif 

sebagai penelitian yang memberikan suatu potret secara teliti mengenai individu 

atau kelompok tertentu dengan keadaan dan fenomena yang terjadi.  

Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan survei eksploratif. Masri 

Singarimbun dan Soffian Effendi (1989: 3) menjelaskan bahwa penelitian survei 

adalah penelitian yang menggunakan sejumlah sampel dari suatu populasi dan 

menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data pokok. Lebih khususnya, 

penelitian survei eksploratif dapat diartikan sebagai penelitian yang bersifat terbuka 

dan bersifat mencari sesuatu yang baru. Penelitian ini menggunakan metode survei 



eksploratif karena perlu dipahami terlebih dahulu seberapa baik BUMDes Tirta 

Mandiri menerapkan berbagai prinsip good corporate governance. 

2. Jenis Data 

a) Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli yang merupakan pelaku aktif. Sumber penelitian dapat berasal wawancara, 

jajak pendapat ataupun observasi suatu kejadian. Data primer dalam penelitian ini 

merupakan keterangan langsung yang didapat dari berbagai narasumber yang 

terkait dengan BUMDes Tirta Mandiri seperti kepala desa, direktur BUMDes, 

pemegang saham, dan lain-lain. 

b) Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau 

tidak langsung yang dapat berupa buku, catatan, bukti otentik, atau arsip-arsip. Data 

sekunder dalam penelitian ini berupa catatan rapat umum pemegang saham, laporan 

keuangan, laporan kinerja, serta arsip-arsip lain yang berkaitan. Data sekunder 

dalam penelitian ini berupa laporan-laporan dan dokumentasi BUMDes Tirta 

mandiri. 

3. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pengelolaan BUMDes sedangkan lokasi 

penelitian berada di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. 



4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

wawancara dan pembagian kuesioner. Kedua teknik tersebut digunakan untuk 

mendapat data yang akurat, mendalam, serta komprehensif. 

a) Wawancara 

 Nazir (1988) mendefinisikan wawancara sebagai metode memperoleh data 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan 

narasumber disertai dengan panduan wawancara. Tokoh yang diwawancarai pada 

penelitian ini adalah sekretaris Desa Ponggok, Sekretaris BUMDes Tirta mandiri, 

dan masyarakat pemegang saham. 

b) Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini digunakan untuk 

mencari data dari dokumen berkaitan dengan Desa Ponggok dan BUMDes Tirta 

Mandiri. Adapun data yang didapat berupa AD ART BUMDes Tirta Mandiri dan 

RPJMDes Desa Ponggok. 

c) Pembagian Kuesioner 

Pembagian Kuesioner dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

data awal sebagai pembuka atau pengantar penelitian utama. Populasi atau 

responden bagi  kuesioner adalah stakeholder BUMDes Tirta Mandiri yang terdiri 

dari pengelola, masyarakat investor dan pemerintah desa. Item pernyataan dalam 

kuesioner terdiri dari 15 pernyataan yang disusun berdasarkan indikator good 

corporate governance. Untuk masing-masing indikator akan terdapat 3 pernyataan, 



sehingga indikator transparansi dimuat dalam pertanyaan nomor 1 sampai 3, 

indikator akuntabilitas dimuat dalam pertanyaan nomor 4 sampai 6, dan seterusnya. 

Skala yang dipakai adalah 1 sampai 5, sesuai dengan Singarimbun & Sofian Effendi 

(1989) menyatakan bahwa untuk survei masyarakat desa skala 3 atau 5 adalah 

cukup. Skala pengukuran menggunakan skala ordinal yang menunjukkan 1 berarti 

sangat tidak setuju, 2 berarti tidak setuju, 3 berarti tidak tahu, 4 berarti setuju, dan 

5 berarti sangat setuju. Adapun teknik sampling dan pengambilan sampel dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

1) Teknik sampling 

Jumlah sampel untuk mencari data pembuka menggunakan teori Isaac dan 

Michael (Hashim, 2010). Teori tersebut menyebutkan bahwa untuk menentukan 

jumlah sampel yang efektif dan efisien maka terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan yaitu waktu, biaya, dan usaha. Menimbang hal tersebut maka jumlah 

sampel dari penelitian ini berjumlah 30, jumlah ini didukung dengan pendapat Isaac 

dan Michael yang mnyatakan bahwa dalam penelitian pilot atau penelitian 

eksplorasi jumlah sampel kecil dapat dimaklumi dengan jumlah sampel antara 10-

30 sampel. 

2) Teknik pengambilan sampel 

Untuk mendapatkan data dari jumlah sampel yang sudah ditetapkan, maka 

terdapat teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik tersebut adalah 

sampling snowball. Muchamad Zaenuri (1999: 123) menjelaskan bahwa sampling 

snowball adalah proses pengumpulan data dengan metode jaringan kerja. Metode 

jaringan kerja yang dimaksud dijalankan dengan menanyakan calon responden 



berikutnya kepada responden yang sedang memberi informasi. Langkah tersebut 

diulang terus-menerus hingga jumlah data yang dikumpulkan telah mencukupi 

jumlah sampel. Sampling snowball digunakan dalam penelitian ini karena tidak 

diketahuinya populasi. 

5. Unit Analisis Data 

Unit analis dalam penelitian adalah kelompok yang terlibat dalam merintis, 

mengelola, dan mengembangkan BUMDes Tirta Mandiri yakni stakeholder dan 

shareholder BUMDes Tirta Mandiri.  

6. Teknik Analisis Data 

 Merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengolah data menjadi 

informasi untuk dapat memahami sifat, golongan, serta manfaatnya sehingga dapat 

menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif 

merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, 

mengorganisirnya, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan yang dapat 

dipelajari serta memutuskan apa yang dapat dibagikan kepada orang lain tanpa 

berusaha untuk memberi pernyataan umum atau memberi perlakuan tertentu pada 

subjek penelitian sebelum pengambilan data (Bogdan & Biklen, 1982; Donald Ary 

dkk, 2007). 

Data kuantitatif dari kuesioner akan di analisis dengan mencari mean, 

modus, dan standard deviasi. Setelah itu data akan dideskripsikan sesuai dengan 

indikator masing-masing. BUMDes dikategorikan telah memenuhi suatu prinsip 



apabila nilai yang didapat lebih dari 9. Nilai 9 menjadi batas penilaian baik atau 

buruk penerapan prinsip GCG karena tiap indikator diwakili oleh 3 pernyataan, dan 

apabila suatu prinsip mendapat nilai 9 maka akan dinyatakan responden tidak 

mengetahui penerapan prinsip GCG di BUMDes Tirta Mandiri. Apabila nilai yang 

didapat kurang dari 9 maka BUMDes dinyatakan belum baik dalam menerapkan 

prinsip GCG. Adapun untuk data kulatitaif dalam penelitian ini, teknik analisis data 

dilakukan sebagai berikut: 

a) Reduksi Data 

Reduksi data yaitu pemilahan antara data yang terpakai dan tidak terpakai. 

Data-data yang tidak dibutuhkan akan dieliminasi sehingga hanya tersisa 

data-data yang sesuai dengan tema. 

b) Klasifikasi Data 

Setelah data direduksi maka kemudian data akan diklasifikasikan sesuai 

dengan kelompok-kelompoknya. Hal tersebut agar memudahkan apabila 

ditemukan kenyataan bahwa data masih dapat digunakan untuk memahami 

suatu fenomena yang ditemukan. 

c) Interpretasi Data 

Penafsiran mengenai data dan apa yang terkandung di dalamnya, kemudian 

mencari keterhubungan antar konsep dan fenomena yang ditemukan. Dalam 

tahap ini peneliti akan menghubungkan antara data satu dengan data yang 

lain. Penghubungan dilakukan dengan landasan teori yang dipakai dalam 

penelitian ini. 

 



d) Penyimpulan data 

Penyimpulan data dilakukan dengan menarik suatu kesimpulan dari 

penafsiran data yang telah dilaksanakan. 


