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ABSTRAK 

Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakainga 

Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. (Dibimbing oleh 

Ahmad Harakan dan Ahmad Taufik). 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) Sipakainga dilaksanakan di Desa Bontoala Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa dengan jenis penelitian kualitatif dan tipe 

penelitian deskriptif. Teknik pengambilan Informan mengunakan pourposive 

sampling dengan jumlah 6 (enam) orang dengan pengumpulan data yang 

digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian 

dianalisis mengunakan tahap reduksi data, sajian data dan penarikan 

kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Evaluasi secara konteks 

pengelolaan BUMDes dalam melaksanakan kebijakan terkadang tidak sesuai 

dengan aturan dan tujuan BUMDes Sipakainga begitupun dalam 

mengkoordinir pelaksanaan kegiatan unit usaha tentang laporan kegiatan, 

laporan keuangan, dan pembagian dana BUMDes yang tidak terkoordinir 

dengan baik sehingga pengelolaan BUMDes ini tidak sesuai tujuan BUMDes 

Sipakainga secara konteks. Secara input atau masukan masih ada sebgian kecil 

masyarakat yang belum maksimal dalam pengembalian modal yang telah 

diberikan oleh pengelola BUMDes. Sehingga diperlukan kerjasama semua 

pihak yang terlibat agar BUMDes dapat berkembang dan mensejahterahkan 

masyarakat.Secara Proses menunjukkan pelaksanaan program dilaksanakan 

belum sesuai dengan rencana pelaksanaan baik dari sisi jadwal maupun 

pelaksana program belum mampu menangani kegiatan selama program 

berlangsung sehingga unit usaha belum inovatif dan kreatif. Evasluasi produk 

dari pengelola BUMDes dibuktikan dengan laporan secara administrasi yang 

rutin dilaporkan sekali dalam setahun, dengan pertanggungjawaban usahanya 

berupa Pengelolaan Bank Sampah, Penyewaan dengan produk Motor Viar dan 

Truk, serta Agrowisata Kampung Rewako. Faktor pendukung dari segi 

komitmen pemerintah dalam pengelolaan BUMDes sangat tinggi. Ini 

dibuktikan dengan suntikan dana BUMDes berasal dari dana desa, APBD 

Kabupaten, APBD Provinsi dan kementerian terkait. Sedangkan factor 

penghambat yaitu anggaran yang dimiliki desa dalam menjalankan usaha 

BUMDes ada, namun masih sangat kecil untuk mengembangkan usaha yang 

besar. 

 

Kata Kunci : Evaluasi, Context,Input,Process,Product, BUMDes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

BUMDes adalah sebuah inovasi terobosan setiap desa sebagai upaya 

meningkatkan PADes atau pendapatan asli desa. BUMDes lahir sebagai suatu 

pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan 

dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh 

masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Upaya meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahtetraan rakyat diperlukan adanya pembangunan ekonomi 

yang adil dan seimbang. Guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyat dari tingkat desa. Sehingga desa tidak hanya bergantung kepada 

Pemerintah Pusat. Dengan demikian desa tumbuh menjadi kekuatan yang mampu 

mengantarkan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Salah satu 

inovasi atau terobosan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ialah 

pembentukan program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Bumdes atau badan 

usaha milik desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 

Pembentukan BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 

4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran 

Badan Usaha Milik Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam mengendalikan perekonomian di desa, untuk kesejahteraan 

masyarakat desa dengan pengelolaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

potensi desa (PERMEN, 2015). BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa, yang 

kemudian dikelolah oleh masyarakat dan pemerintah desa(Ramadanaet al., 2013). 
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Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat 

desa. 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, 

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan 

hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola 

usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, 

menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk 

sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha BUM Desa adalah 

kegiaran di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara 

mandirt olbh BUM Desa, yang bertujuan melakukan kegiatan ursaha ekonomi 

melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan procluktivitas 

perekonomian, dan potensi Desa. 

Undang–Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanatkan, Badan 

Usaha Milik desa (BUMDes) adalah badan usaha yang secara keseluruhan atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyertaan secara lansung 

yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa 

pelayanan dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat 

desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan 

ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang 

dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini 

dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. BUMDes 

kedepan akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi 

lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang 
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menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa. 

BUMDes berfungsi sebagai penguat solidaritas sosial dan daya tawar 

kolektif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa(Murwadji 

et al., 2017). Menurut Dewi (2014)BUMDes sebagai lembaga usaha mampu 

menjadi motor penggerak ekonomi desa, menjadi sumber PADes, sehingga 

mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat. 

BUMDes berperan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, 

mendorong pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat desa, 

memiliki multiplier effect yang luas, mengurangi jumlah penduduk yang tejerat 

rentenir karena BUMDes mampu memberikan kredit yang murah, serta BUMDes 

mampu memberi kontribusi terhadap PADes, sehingga anggaran pembangunan 

menjadi lebih banyak(Gunawan, 2011). Kegiatan-kegiatan usaha ekonomi 

masyarakat ditampung di dalam BUMDes sebagai suatu kelembagaan yang 

dikelolah secara profesional, sehingga usaha masyarakat lebih efektif dan 

produktif. 

Ada 74.910 desa tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai 

Merauke. Dari jumlah tersebut, hanya ada 45.549 BUMDes yang telah berdiri di 

desa-desa Indonesia. Ironisnya, dari sebanyak BUMDes yang terbentuk, sebanyak 

90% BUMDes belum dapat berjalan dengan baik. Hal ini memunculkan 

pertanyaan, kenapa banyak BUMDes yang sudah terbentuk namun belum bisa 

berjalan secara proporsional? (https://blog.bumdes.id/2019/08/prosedur-

pengelolaan-keuangan-bumdes/). 
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Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) terbanyak di Indonesia. BUMDes di Sulawesi Sealatan 

terdata sebanyak 1524 unit atau 67,4% dari total desa yang tersebar di Sulawesi 

Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan bahwa, 

BUMDes dalam perkembangannya di Sulawesi Selatan terbukti memperkuat 

perekonomian, utamanya sector pertanian. Berdasatkan fakta ini, BUMDes 

didorong terus bersinergi dengan semua pihak yang terkait. Salah satu kabupaten  

di Sulawesi Selatan yang perkembangan BUMDes nya sangat baik ialah 

Kabupaten Gowa, yang sejumlah produk BUMDes nya bahkan ikut di pasarkan di 

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 

2021. (https://humas.gowakab.go.id/pemkab-gowa-kenalkan-produk-bumdes-di-

apkasi-otonomi-expo-2021/). 

Dalam perkembangannya, terdapat tiga Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) di Kabupaten Gowa mendapatkan bantuan permodalan program 

pengembangan ekonomi dan investasi desa, pembangunan daerah tertinggal dan 

transmigrasi sebesar Rp 75  juta dari pemerintah pusat, yakni BUMDes 

Je'netallasa, BUMDes Kamplili dan BUMDes Minasa Te'ne Bontomanai 

Kecamatan Bungaya. 

BUMDes Sipakainga’ Desa Bontoala sendiri belum mendapatkan bantuan 

yang serupa dari pemerintah pusat, dikarenakan belum memenuhi syarat-syarat 

yang ada. Hal ini tentunya harus menjadi motivasi bagi pihak BUMDes 

Sipakainga’ Desa Bontoala untuk lebih meningkatkan program-program BUMDes 

di desa Bontoala agar bisa seeksis dan semaju BUMDes yang lainnya. Kondisi 
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perkembangan BUMDes Sipakainga’ tentunya tidak terlepas dari adanya 

hambatan yang terjadi, tentu kita perlu mengetahui apa saja hambatan-hambatan 

yang dialami oleh BUMDes Sipakainga’ Desa Bontoala. 

Oleh karena itu penulis menyarankan kepada pengurus BUMDes 

Sipakainga’ Bontoala beserta Pemerintah Desa untuk kemudian mengevaluasi 

bagaimana pengelolaan BUMDes Bontoala. Sebagaimana teori dari Boyle (dalam 

Suharto, 2005) evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui dengan pasti 

pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan 

rencana strategi yang dapat dinilai dan dipelajari untuk menjadi acuan perbaikan 

dimasa mendatang. Kemudian Suharto dalam Apriliani (2016) menjelaskan bahwa 

evaluasi dapat dilihat melalui beberapa tahapan, secara umum dibagi menjadi tiga 

jenis, yaitu: Evaluasi Tahap Perencanaan, Evaluasi Tahap Pelaksanaan, Evaluasi 

Tahap Pasca Pelaksanaan. 

Melihat kondisi BUMDes Sipakainga’ Desa Bontoala Kecamatan 

Pallangga, maka penulis tertarik melakukan pengkajian secara ilmiah mengenai  

BUMDes Sipakainga’ yang ada di Desa Bontoala melalui penelitian dengan judul 

“Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakainga’ Desa 

Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang tersebut, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana evaluasi pengelolaan BUMDes Sipakainga’ Desa Bontoala 

Kecamatan Pallangga kabupaten Gowa? 
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2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat evaluasi pengelolaan BUMDes 

Sipakainga’ Desa Bontoala Kecamatan Pallangga kabupaten Gowa? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana  evaluasi pengelolaan BUMDes Sipakainga’ 

Desa Bontoala Kecamatan Pallangga kabupaten Gowa. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam evaluasi 

pengelolaan BUMDes Sipakainga’ Desa Bontoala Kecamatan Pallangga 

kabupaten Gowa. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan secara 

teoritis dan praktis sebagai berikut : 

1. Kegunaan secara Teoritis, adalah untuk memperkaya dan menambah 

pengetahuan penulis tentang bagaimana evaluasi pengelolaan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) jika di kaitan dengan konsep dan teori Evaluasi. 

2. Kegunaan secara Praktis, Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai sumber informasi dan memberikan masukan bagi pemerintah 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa mengenai BUMDes, serta diharapkan 

dapat menjadi bahan pertimbangan serta pembelajaran bagi organisasi 

pemerintah maupun swasta. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung serta menjadi tolak 

ukur untuk sebuah penelitian baru. Dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakainga' Desa Bontoala 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa” menggunakan beberapa penelitian 

terdahulu sebagai referensi untuk melengkapi serta membandingkan informasi 

dan data yang ditemukan, yaitu sebagai berikut: 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Subaidah (2019) Evaluasi Pengelolaan 

Program Pengembangan 

Usaha Agribisnis 

Perdesaan (PUAP) di 

Kabupaten Sigi (Studi 

pada Gapoktan Sigampa 

Desa Kaleke Kecamatan 

Dolo Barat) 

Pengelolaan program 

PUAP kelompok tani 

Gapoktan Sigampa Desa 

Kaleke kecamatan Dolo 

Barat Kabupaten Sigi 

dari sisi input, yakni 

tujuan, dan mekanisme 

penyaluran dana sudah 

sesuai dengan yang 

diharapkan di dalam 

Pedoman Umum 

Program Pengembangan 

Usaha Agribisnis 
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Perdesaan (PEDUM 

PUAP) 

2. Apriliana (2016) Evaluasi Program 

Nasional Pemberdayaan 

Perempuan (PNPM) 

Mandiri Simpan Pinjam 

Perempuan (SPP) dalam 

Meningkatkan 

Kesejahteraan dan 

Perekonomian 

Masyarakat (Studi 

Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu) 

Program simpan pinjam 

(SPP) ini dapat 

membantu rumah tangga 

miskin yang memiliki 

usaha produktif untuk 

mngembangkan aneka 

usaha yang ada, Memberi 

kemudahan akses 

permodalan baik kepada 

masyarakat sebagai 

pemanfaat kelompok 

usaha, Menambah 

kesempatan kerja. 

Menumbuh kembangkan 

usaha produktif dan 

kelompok perempuan, 

Mempertinggi kualitas 

sumberdaya manusia dan 

kelompok untuk 

mencapai masyrakat yang 

sejahtera, meningkatkan 
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pertumbuhan masyarakat, 

menumbuhkan rasa 

persaudaraan yang saling 

membutuhkan satu 

dengan yang lainnya. 

3. Agung Tri Prabowo 

(2018) 

Evaluasi Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) 

(Studi Kasus BUMDes 

Desa Pojong Kecamatan 

Pojong Kabupaten 

Gunung Kidul Tahun 

2017) 

Pengelolaan BUMDes 

Hanyukupi dievaluasi 

dalam tiga tahapan yaitu 

tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap 

pasca pelaksanaan. 

Penegelolaan BUMDes 

Hanyukupi Desa Pojong 

sudah sesuai mulai dari 

perencanaan sampai 

pasca pelaksanaan sudah 

mencapai tujuan utama 

yaitu kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat 

Desa Pojong 
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B. Tinjauan Teori/Konsep 

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) dan pembangunan 

masyarakat (community development) dimaksudkan sebagai pemberdayaan 

masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi 

masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola 

sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki 

kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara 

berkelanjutan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya 

berkaitan erat dengan sustainable development yang membutuhkan pra-syarat 

keberlanjutan kemandirian masyarakat secara ekonomi, ekologi dan sosial 

yang selalu dinamis. 

Pembangunan masyarakat, menurut Dirjen Bangdes pada hakekatnya 

merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk 

mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi 

menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat desa sebagai penanggung 

akses dari pembangunan regional/daerah atau nasional. Menurut Soelaiman 

dalam Suyatno (2003), Pengertian tersebut mengandung makna, betapa 

pentingnya inisiatif lokal, partisipasi masyarakat sebagai bagian dari model-

model pembangunan yang dapat menyejahterakan masyarakat desa. Program 

pembangunan masyarakat ini tidak berpusat pada birokrasi melainkan berpusat 

pada masyarakat atau unit dan komunitasnya sendiri. Pemberian kekuasaan 
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pada inisiatif lokal dan pasrtisipasi masyarakat menjadi kata kunci dalam 

pembangunan masyarakat. 

Berkaitan dengan batasan pengertian di atas ada beberapa unsur dalam 

pengertian pembangunan masyarakat, yaitu menitikberatkan pada komunitas 

sebagai satu kesatuan, mengutamakan prakarsa dan sumber daya setempat, 

sinergi antara sumber daya internal dan eksternal serta terintegrasinya 

masyarakat lokal dan nasional. Pada aras tersebut pengembangan komunitas 

diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam identifikasi kebutuhan 

mereka, kapasitas mengidentifikasi sumber daya dan peluang dan peningkatan 

kapasitas dalam pengelolaan pembangunan. Pendek kata, peningkatan 

kapasitas masyarakat diarahkan pada kemampuan individu untuk memproses 

keseluruhan pengalaman sosialnya, termasuk pemahamannya terhadap realitas 

di sekelilingnya dan merealisasikan gagasan, target atau proyeknya. 

Esensi yang terkandung dalam pembangunan masyarakat pada 

hakekatnya tidak sekedar membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan-

kesulitan yang mereka hadapi, namun lebih dari itu pembangunan masyarakat 

merupakan usaha untuk membentuk kemandirian mereka, sehingga dapat 

mengatasi permasalahannya sendiri. Implisit di dalamnya, manusia merupakan 

unsur pokok di dalam proses pembangunan. Dengan demikian, selain bertujuan 

meningkatkan taraf hidup warga masyarakat, maka secara ideal pembangunan 

masyarakat juga mempersyaratkan adanya partisipasi, kreatifitas dan inisiatif 

dari masyarakat. Pembangunan akan berhasil guna ketika mampu 

menggerakkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, salah satu 
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indikator keberhasilan pembangunan masyarakat juga harus diukur dengan ada 

atau tidaknya partisipasi masyarakat di dalamnya. Peningkatan kapasitas 

masyarakat menjadi titik sentral dalam pembangunan masyarakat. 

Asumsi yang dibangun dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat ini 

adalah melihat komunitas sebagai suatu unit kerja, dan adanya unit-unit usaha 

yang dilakukan salah satunya ialah seperti usaha susu kedelai. Kegiatan 

didasarkan pada prakarsa lokal, sumber-sumber lokal dan kepemimpinan lokal, 

dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) segala aspek di ambil alih 

untuk dikelola dalam pengembangan masyarakat. Pembangunan masyarakat 

berarti menaruh kepercayaan kepada kemampuan yang ada padanya. 

Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan 

memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment). Kondisi ini akan 

menciptkan daya gerak dalam diri masyarakat, sehingga secara terus menerus 

akan bergerak membangun dirinya secara mandiri. Adanya kemandirian dari 

masyarakat berarti mengurangi ketergantungan mereka dengan pihak luar. 

Pada aras ini, inventaris dari luar harus dilakukan dengan tujuan utama 

memberikan stimulant kepada masyarakat untuk lebih berdaya, sehingga 

jangan sampai intervensi ini justru menyebabkan ketergantungan dan 

mandulnya kreativitas mereka. Kedudukan orang luar hanya sebagai fasilitator 

yang tidak menganggap dirinya jauh lebih pandai dari masyarakat, akan tetapi 

ia bersedia belajar dari masyarakat. 

Suyatno (2003), konsep pembangunan masyarakat pada hakekatnya 

memiliki beberapa aspek sebagai berikut : 
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a. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibuat 

ditingkat lokal. 

b. Fokus utama adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam 

mengawasi dan mengerahkan asset-asset untuk memenuhi kebutuhan sesuai 

dengan potensi daerah mereka sendiri. 

c. Memiliki toleransi terhadap perbedaan dan memgakui arti penting pilihan 

nilai individu dan pembuatan keputusan yang telah terdistribusi. 

d. Dalam rangka mencapai kebutuhan pembangunan dan pengembangan sosial 

dilakukan melalui proses belajar sosial (sosial learning) dimana individu 

berinteraksi satu sama lain menembus batas-batas organisatoris dan dituntun 

oleh kesadaran kritis individual. 

Budaya kelembagaan ditandai dengan adanya organisasi yang mengatur diri 

sendiri (adanya unit-unit lokal) yang mengelola dirinya sendiri. 

e. Jaringan koalisi dan komunikasi pelaku (aktor) lokal dan unit-unit lokal 

yang mengelola diri sendiri, mencakup kelompok penerima manfaat lokal, 

organisasi pelayanan daerah, pemerintah daerah, bank-bank pedesaan dan 

lain-lain akan menjadikan basis tindakan-tindakan lokal yang diserahkan 

untuk memperkuat pengawasan lokal yang mempunyai dasar luas atas 

sumber-sumber dan kemampuan lokal untuk mengelola sumber daya 

mereka. 

Konsep pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya menawarkan suatu 

proses perencanaan pembangunan dengan memusatkan pada partisipasi, 

kemampuan dan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, maka masyarakat perlu 
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dilibatkan pada setiap tahap pelaksanaan pembangunan dari perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi program yang mereka lakukan.Hal ini memiliki arti, 

menempatkan masyarakat sebagai aktor (subyek) pembangunan dan tidak 

sekedar menjadikan mereka sebagai penerima pasif pelayanan jasa. 

Pembangunan masayarakat yang berkesinambungan pada hakekatnya 

merupakan suatu proses yang disengaja dan terarah, mengutamakan 

pendayagunaan kreatifitas-inisiatif serta pasrtisipasi masayarakat. Seperti apa 

yang telah diuraikan di atas, pembangunan masyarakat merupakan model 

pembangunan alternatif yang merupakan antitesis dari model pembangunan 

konvensional. Inti dari model pembangunan alternatif adalah pemberdayaan, 

sedangkan model pembangunan konvensional mengutamakan pada 

pertumbuhan. 

2. Konsep Evaluasi Program 

a. Pengertian evaluasi 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, evaluasi adalah proses untuk 

menemukan nilai layanan informasi atau produk sesuai dengan kebutuhan 

konsumen atau pengguna. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif 

dan negatif atau juga gabungan dari keduanya (Badan Pengembangan 

Bahasa dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia: 2016). Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan 

terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan 

digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan 

pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih 
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bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, 

dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan 

program, dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau 

penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program. 

Menurut Yusuf (2000) evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur 

dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang 

direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan 

menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan. 

Dalam hal ini Yunus menitikberatkan kajian evaluasi dari segi manajemen, 

dimana evaluasi itu merupakan salah satu fungsi atau unsur manajemen, 

yang misinya adalah untuk perbaikan fungsi atau sosial manajemen lainnya, 

yaitu perencanaan. Selain itu menurut Jones (dalam Suharto: 2005) 

mengungkapkan evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk 

menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, 

metode analisis dan bentuk rekomendasi. Boyle (dalam Suharto, 2005) 

evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui dengan pasti pencapaian hasil, 

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana strategi 

yang dapat dinilai dan dipelajari untuk menjadi acuan perbaikan dimasa 

mendatang. Lebih jauh lagi, evaluasi berusaha mengidentifikasikan 

mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau 

penerapan program. 
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b. Evaluasi Program 

Menurut Tyler yang dikutip oleh Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul 

Jabar (2009), evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah 

tujuan pendidikan telah terealisasikan. Selanjutnya menurut Cronbach dan 

Stufflebeam yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin 

Abdul Jabar (2009), evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi 

untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. 

Dari pendapat-pendapat diatas dapat kita katakana bahwa evaluasi 

program adalah proses pengumpulan data atau informasi ilmiah yang 

hasilnya dapat dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

pengambilan keputusan guna menentukan kebijakan alternative. 

c. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Program 

Menurut Endang Mulyatiningsih (2011), evaluasi program dilakukan 

dengan tujuan untuk: 

1) Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan 

organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program 

yang sama ditempat lain. 

2) Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah 

program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan. 

Dilihat dari tujuannya, yaitu ingin mengetahui kondisi sesuatu, maka 

evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitian 

evaluatif. Oleh karena itu, dalam evaluasi program, pelaksana berfikir dan 

menentukan langkah bagaimana melaksanakan penelitian. 
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Menurut Wahab (2002) evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam 

analisis kebijakan, yaitu: 1) Evaluasi memberi informasi yang salah dan 

dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, 

nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. 

Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu 

dan target tertentu telah dicapai. 2) Evaluasi memberi sumbangan pada 

klarifikasi dan kritik terhadap nilainilai yang mendasari pemilihan tujuan 

dan target. Nilai diperjelas denganmendefenisikan dan mengoperasikan 

tujuan dantarget. 3) Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-

metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan 

rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat 

memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. 

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan diatas, 

maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses 

yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan 

sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak 

atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. 

d. Model Evaluasi Program 

Model-model evaluasi yang satu dengan yang lainnya memang 

tampak bervariasi, akan tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu melakukan 

kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek 

yang dievaluasi. Selanjutnya informasi yang terkumpul dapat diberikan 

kepada pengambil keputusan agar dapat dengan tepat menentukan tindak 
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lanjut tentang program yang sudah dievaluasi. 

Menurut Kaufman dan Thomas yang dikutib oleh Suharsimi Arikunto 

dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009), membedakan model evaluasi 

menjadi delapan, yaitu: 

a) Goal Oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Tyler. 

b) Goal Free Evaluation Model, dikembangkan oleh Scriven. 

c) Formatif Summatif Evaluation Model, dikembangkan oleh Michael 

Scriven. 

d) Countenance Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake. 

e) Responsive Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake. 

f) CSE-UCLA Evaluation Model, menekankan pada “kapan” evaluasi 

dilakukan. 

g) CIPP Evaluation Model, dikembangkan oleh Stufflebeam. 

h) Discrepancy Model, dikembangkan oleh Provus. 

e. Evaluasi Program CIPP 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Stufflebeam yang dikenal 

dengan CIPP Evaluation Model. CIPP merupakan singkatan dari Context, 

Input, Process and Product. Dalam buku Riset Terapan oleh Endang 

Mulyatiningsih (2011), mengemukakan bahwa evaluasi CIPP dikenal 

dengan nama evaluasi formatif dengan tujuan untuk mengambil keputusan 

dan perbaikan program. Komponen evaluasi CIPP meliputi: 
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1) Context, orientasi utama dari evaluasi konteks adalah mengidentifikasi 

latar belakang perlunya mengadakan perubahan atau munculnya program 

dari beberapa subjek yang terlibat dalam pengambilan keputusan.  

2) Input, evaluasi input dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai 

kapabilitas sumber daya bahan, alat, manusia dan biaya, untuk 

melaksanakan program yang telah dipilih. 

3) Proces, evaluasi proses bertujuan untuk mengidentifikasi atau 

memprediksi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program. 

4) Product, tujuan utama evaluasi produk adalah untuk mengukur, 

menginterpretasikan dan memutuskan hasil yang telah dicapai oleh 

program, yaitu apakah telah dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan atau belum. 

3. Konsep BUMDes 

Permen Desa No.4 Tahun 2015 menjelaskan bahwa pendirian BUMDes 

dalam  Pasal 2 menjelaskan bahwa Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai 

upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan 

umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa. Pendirian 

BUMDes dalam Pasal 3  dijelaskan mengenai tujuan yang lebih mengarah 

pada: 

 

a. meningkatkan perekonomian desa; 

b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; 

c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;  
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d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan 

pihak ketiga; 

e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan 

layanan umum warga; 

f. membuka lapangan kerja; 

g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan 

umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan 

h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. 

Kemudian Pasal 4 dalam Permendesa No.4 Tahun 2015 memaparkan 

bahwa: 

(1) Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan peraturan desa tentang 

pendirian BUMDes 

(2) Desa dapat mendirikan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan mempertimbangkan: 

a. inisiatif Pemerintah desa dan/atau masyarakat desa; 

b. potensi usaha ekonomi desa; 

c. sumberdaya alam di desa; 

d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan 

e. penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan 

kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari 

usaha BUMDes.  

Pelaksanaan operasional diatur pula dalam Pasal 12 bahwa : 
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1)  Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

huruf mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai 

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berkewajiban: 

3) melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi 

lembaga  yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan 

umum masyarakat desa; 

4) menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk 

meningkatkan pendapatan asli desa; dan 

5) melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian 

Desa lainnya. 

Pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus sesui dengan tujuannya 

sebagaiman pasal 3 Permendes Tahun 2015. Dimana tujuan BUMDes dibentuk 

dan dikelola ialah meningkatkan perekonomian desa; mengoptimalkan aset 

desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; meningkatkan usaha 

masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; mengembangkan 

rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 

menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan 

umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan 

asli desa. 
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C. Kerangka Pikir 

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama 

dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. BUMDes lahir sebagai 

suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan 

kebutuhan dan potensi desa. Untuk itu dibutuhkan Perancanaan dan 

pelaksanaan strategik dalam menjalankan BUMDes agar berkembang dan 

berhasil. Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa merupakan 

desa yang telah memiliki BUMDes dengan nama “ SIPAKAINGA’ ”.  

Adapun dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji bagaimana 

pengelolaan BUMDes Sipakainga’ dengan menggunakan pendekatan evaluasi 

CIPP (Contest, Input, Process dan Product) Evaluation formatif (Endang 

Mulyaningsih,2011). Sebagaimana bagan berikut: 
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Bagan Kerangka Pikir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2.1 Kerangka Pikir 

D. Fokus Penelitian 

Berangkat dari kerangka pikir diatas, maka fokus penelitian ini ialah: 

1. Evaluasi pengelolaan BUMDes Sipakainga’ Desa Bontoala 

Kecamatan Pallangga kabupaten Gowa, 

2. Faktor pendukung serta penghambat apa saja yang ada dalam evaluasi 

pengelolaan BUMDes Sipakainga’ Desa Bontoala Kecamatan 

Pallangga kabupaten Gowa. 

Evaluasi Pengelolaan 

BUMDes Sipakainga’ 

Bontoala 

 

Faktor 

Pendukung 

Pengelolaan BUMDes 

Sipakainga’ Desa 

Bontoala yang Baik 

Model Evaluasi CIPP: 

1. Contest  

2. Input   

3. Process  

4. Product  

 

Mulyatiningsih 

(2011) 

Faktor 

Penghambat 
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D. Deskripsi Fokus Penelitian 

Adapun deskripsi dari fokus penelitian ini antaralain: 

1. Evaluasi Pengelolaan BUMDes Sipakainga’ 

Evaluasi pengelolaan yang dimaksud adalah usaha mengukur sejauh 

mana pengelolaan yang dilakukan dengan tujuan awal yang ditetapkan dalam 

suatu program. Dalam penelitian ini, pengelolaan yang dimaksud adalah 

pengelolaan BUMDes Sipakainga’ Desa Bontoala Kecamatan Pallangga 

kabupaten Gowa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah 

sesuai dengan Permendes pasal 12 No. 4 tahun 2015. 

2. Model Evaluasi CIPP 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model CIPP 

Evaluation Model. CIPP merupakan singkatan dari Context, Input, Process and 

Product. Komponen evaluasi CIPP meliputi: 

a. Context, orientasi utama dari evaluasi konteks adalah mengidentifikasi latar 

belakang perlunya mengadakan perubahan atau munculnya program dari 

beberapa subjek yang terlibat dalam pengambilan keputusan.  

b. Input, evaluasi input dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai 

kapabilitas sumber daya bahan, alat, manusia dan biaya, untuk 

melaksanakan program yang telah dipilih. 

c. Proces, evaluasi proses bertujuan untuk mengidentifikasi atau memprediksi 

hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program. 

d. Product, tujuan utama evaluasi produk adalah untuk mengukur, 

menginterpretasikan dan memutuskan hasil yang telah dicapai oleh 
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program, yaitu apakah telah dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan atau belum. 

3. Faktor Pendukung 

Adapum faktor pendukung yang dimaksud  dalam bagan kerangka pikir 

penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pengelolaan 

BUMDes Sipakainga’ Desa Bontoala. 

4. Faktor Penghambat 

Adapun faktor penghambat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan BUMDes Sipakainga’ Desa 

Bontoala. 

5. Desa Bontoala merupakan salah satu desa di Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama 

BUMDes Bontoala. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada tanggal selama 2 bulan sejak 

Seminar Proposal. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa 

Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan objek penelitian 

Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bontoala, karena 

disinilah BUMDes Sipakainga’ Desa Bontoala Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa dibentuk dan dikelola. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif 

deskriptif. Dimana jenis penelitian ini menjelaskan mengenai suatu 

prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata 

lisan maupun tertulis dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. 

2. Tipe penelitian 

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Deskriptif Kualitatif. Tipe penelitian Kualitatif adalah tipe penelitian yang 

mengamati tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia, 

dimana penelitia mencoba untuk masuk ke dalam alam konseptual para 

subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka paham tentang 

bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka disekitar 
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peristiwa dalam kehidupan sehari-hari kemudian dideskripsikan dalam 

bentuk tulisan. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah proses mendapatkan informasi 

dari subjek dan objek data. Data yang dimaksud digolongkan menjadi dua 

bagian yaitu data sekunder dan data primer. Penggolongan ini dilakukan demi 

menjaga keakuratan dan relevansi serta kekayaan data yang diperoleh di 

lapangan sehubungan dengan objek penelitian ini. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan dari 

pihak pertama atau tangan pertama, tanpa melalui perantara.Data ini 

berkaitan langsung dengan informan. Data ini diperoleh dari hasil 

pengamatan langsung terhadap objek dan subjek yang diteliti.Sumber 

datanya melalui wawancara dan observasi langsung terhadap objek 

penelitian. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ke dua, ketiga 

dan seterusnya. Misalnya dari sebuah instansi ataupun organisasi yang 

bersangkutan, atau perorangan dari pihak yang telah mengumpulkan dan 

mengalihnya, seperti data dokumentasi, data wawancara dengan 

masyarakat, foto-foto, buku dan lain-lain yang relevan dengan penelitian. 

Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui 
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informan secara tertulis ataupun gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

D. Informan Penelitian 

Desain penelitian deskriptif kualitatif, jenis informan/responden ada 

dua yaitu informan kunci (key informan) dan informan sekunder (secondary 

informan). Informan kunci adalah mereka yang dianggap menguasai objek 

penelitian. Sedangkan informan sekunder dibutuhkan untuk melengkapi 

informasi data/data penelitian guna memperkaya analisis, tetapi tidak mesti 

ada. Adapun informan dalam penelitian ini ialah: 

Tabel 3.1  Informan 

No Nama Inisial Jabatan Ket. 

1. 
Muh. Yusuf Muin Dg. 

Sisila 
MYM Kepala Desa Bontoala 1 orang 

2. Harniah HA Sekretaris Desa Bontoala 1 orang 

3. Yuniarti YN Pendamping Desa Bontoala 1 orang 

4. Muhlis, S.Pd MU Direktur BUMDes 1 orang 

5. Ridwan Makkulau RM Masyarakat 
 

2 orang 
6 Darmadi DA Masyarakat 

Total Informan 6 orang 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Teknik ini berupa pengamatan secara langsung terhadap objek 

penelitian guna memperoleh keterangan berupa informasi, data dan fakta 

akurat yang berhubungan dengan objek penelitian.Teknik ini juga 

digunakan untuk mengetahui relevansi antara keterangan 

informan/responden dan data dengan kenyataan yang ada dengan melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dan tetap mengontrol 

keabsahannya. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala atau masalah  yang tampak pada objek 

penelitian. 

2. Wawancara (Interview) 

Teknik pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

gambaran mengenai objek penelitian dengan cara tanya jawab secara 

mendalam dan terbuka dengan bertatap muka langsung dengan 

informan/responden. Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan 

itu.  

3. Studi kepustakaan (Dokumen) 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data pendukung (data 

sekunder) dari berbagai literatur baik berupa buku, artikel, skripsi, hasil 
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penelitian yang relevan, koran dan dokumen-dokumen tertulis lain sebagai 

referensi yang berkaitan dengan objek penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam mengelola data adalah 

dengan cara menggunakan teknik analisis data hasil observasi dan wawancara. 

Setelah data dikumpulkan, maka selanjutnya dilakukan analisis data dengan 

menyusun dengan menggunakan purposive sampling, artinya dengan memilih 

narasumber yang benar-benar mengetahui kondisi internal dan eksternal Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) Bontoala yang ada di Desa Bontoala. Sehingga 

mereka dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) Bontoala. 

Analisis data dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di 

lapangan, namun analisis data yang dilakukan oleh peneliti lebih difokuskan 

selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini menggunakan konsep dari Hubberman dan Milles dalam 

Sugiyono (2015), yaitu aktifivitas dalam analisis data kualitatif peneliti lakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga 

datanya sudah jenuh. Aktivitas yang dilakuka peneliti dalam analisis data yaitu 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti peneliti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 
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dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan dan selanjutnya, reduksi data ini 

berlanjut terus sesudah penelitian di lapangan  sampai pada laporan akhir 

lengkap tersusun. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi oleh peneliti, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana seperti uraian 

ringkas, bagan, hubungan antar indikator, tabel informan, gambar kerangka 

pikir. Dengan penyajian maka sangat memudahkan peneliti untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami oleh peneliti. Dalam klasifikasi analisi ini, data 

disusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dalam penarikan 

kesimpulan. 

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi (Conclusion Drawing) 

Setelah data disajikan dan diolah oleh peneliti, maka akan 

diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku, dan meragukan, sehingga 

kesimpulan tersebut perlu untuk diverifikasi. Pada tahap ini peneliti tidak 

meninggalkan selanjutnya, sehingga kesimpulan yang diambil berdasarkan 

tahap yang sebelumnya. Kesimpulan yang ditulis oleh peneliti senantiasa 

diverifikasi selama penelitian berlangsung, agar kesimpulan yang dihasilkan 

tidak diragukan dan dapat dipercaya. 
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G. Keabsahan Data 

Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan dan reduksi 

data.Teknik keabsahan data di dasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan, 

keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Untuk menetapkan keabsahan data 

dalam penelitian di lapangan perlu data sebagai berikut: 

1. Keikutsertaan peneliti di lapangan. Peneliti secara langsung ikut serta dalam 

proses penelitian di lapangan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan 

permasalahan yang dikaji dari respoden sebagai bentuk kepercayaan kepada 

subjek bahwasannya data yang diteliti itu valid. 

2. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

menggunakan orang lain (pakar, ahli, dan kompeten) dalam melakukan 

pengecekan untuk perbandingan terhadap data. Triangulasi data yang 

digunakan ialah: 

a. Triangulasi data dengan sumber data, yaitu membandingkan data 

mengecek data dengan baik tingkat kepercayaan dan akurasi data yang 

diperoleh dari alat dan waktu yang berbeda. 

b. Triangulasi data dengan pakar/ahli/kompeten, untuk keperluan 

pengecekan kembali derajat kepercayaan data agar tidak terjadi bias 

dalam proses pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

cara sebagai berikut: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara yang 

telah dilakukan. 

2) Membandingkan pernyataan secara umum dan secara pribadi. 
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3) Membandingkan pernyataan responden dalam proses penelitian dan 

sepanjang waktu. 

c. Triangulasi Waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. 

Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau 

teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Waktu yang dimaksud 

disini ialah adanya batasan yang dilakukan oleh peneliti baik waktu 

dalam segi jam dan hari yang dilakukan pada saat penelitian, bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga ditemukan kepastian datanya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Desa Bontoala 

a. Gambaran Umum Demografi 

Kecamatan Pallangga merupakan salah satu kecamatan di kabupaten 

Gowa, Sulawesi Selatan yang jumlah penduduknya relatif tinggi 

peningkatannya. Bontoala memiliki kode wilayah 73.71.06.1004. Memiliki 

luas sekitar +0,13 Km. 

Kelurahan Bontoala berasal dari kata “Bontoala”. Bontoala artinya 

bukit atau bukit dengan pepohonan yang rimbun. Kata “bonto” yang artinya 

bukit atau gunung-gunung kecil. Lalu kemudian “Ala” yang artinya hutan 

atau pohon kecil yang tumbuh di atas gunung. Kemudian, namanya 

bontoala, dan kemudian disepakati oleh masyarakat sekitar. 

Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Bontoala Tahun 2020 

 

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, Tahun 2020 

b. Struktur Organisasi Desa 

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam melaksanakan 

pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap 

Jumlah Penduduk  

 

Total Laki-
Laki 

Perempuan 

10.717 10.890 21.607 
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desa dan pembagian wewenang dalam menjalankan Pemerintahan Desa sangat 

diperlukan agar pemerintahan desa dapat terselenggara dengan baik. sesuai 

dengan undang-undang yang telah ditentukan. Melalui adanya pembagian 

struktrur organisasi tiap desa mewujudkan pembagian perizinan perangkat tiap 

desa. Adapun tugas pemerintah desa sebagai berikut : 

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang di 

tetapkan bersama BPD 

2. Mengajukan rencana peraturan Desa 

3. Menetapkan peraturan Desa 

4. Mengajukan rencana APBDes 

5. Membina kehidupan masyarakat Desa 

6. Membina perekonomian Desa 

7. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif 

8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 

9. Ketentraman dan ketertiban 

10. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes 

11. Pengembangan pendapatan Desa dan sebagainya 

Berikut adalah bagan struktur pemerintahan di Desa Bontoala 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa : 
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Kasi 

Pembangunan 

Kasi 

Pemerintahan 

Kaur Umum Kaur 

Keuangan 

Staf Pembangunan Staf Keuangan 

Kepala Dusun 

Lambengi 

Kepala Dusun 

Ana’Gowa 

Kepala Dusun 

Manyampa 

Kepala Dusun 

Taborong 

Kaur 

Administrasi 

Kasi 

Kesejahteraan 

Sekretarris Desa 

Kepala Desa 

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, Tahun 2020 

Gambar 4.1 Bagan Struktur Pemerintahan Desa Bontoala Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa 

 

c. Kondisi Geografis 

Kelurahan Bontoala merupakan bagian dari Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa. Kecamatan Bontoala sendiri memiliki luas keseluruhan 

wilayah ±2.100 km2 (Sumber data : Kantor BPS Kabupaten Gowa Tahun 

2011). Kelurahan bontoala sebagian besar merupakan daratan. Kelurahan 

bontoala juga memiliki sungai dengan panjang 1 km dengan luas aliran sungai 

0,25 km. 
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Sedangkan batas-batas wilayah di Desa Bontoala adalah : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Somba Opu 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pangka Binanga 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Je’ne Tallasa 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Taeng 

d. Sarana dan Prasarana 

Pembangunan dalam penyediaan sarana dan pra sarana dalam 

memberikan pelayanan sosial dapat dilihat dari tersedianya sarana dan 

prasarana dalam menyediakan segala kebutuhan masyarakat dalam lingkungan. 

Seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan,dan sarana keagamaan. 

1) Sarana Pendidikan. 

Pendidikan merupakan suatu hal yang memiliki peranan penting 

dalam kehidupan. Pendidikan sangat berperan dalam pembentukan pola 

pikir dalam pengembangan kualitas hidup masyarakat, dan ketersediaan 

sarana mauipun prasarana. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan 

masyarakat yang sangat mendukung dalam pengembangan masyarakat. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

  



 

38 

 

Tabel 4.2 : Distribusi Jumlah Sarana Pendidikan 

Sarana Pendidikan Frekuensi Prosentase(%) 

Taman kanak-kanak 5 21,7 

TPA 17 74 

Sekolah Dasar 1 4,3 

SMA/SMK 0 0 

Total 23 100 

Sumber : Kantor Kelurahan Bontoala 2011 

 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan Bontoala 

memiliki jumlah sarana pendidikan seperti yang ditunjukkan dari tabel 

diatas yang terdiri dari 23 gedung yaitu sekolah dasar berjumlah 1 unit ( 

4,3% ) , taman kanak-kanak sebanyak 5 unit (21,7%), taman TPA 17 unit 

(74%). 

2) Sarana Keagamaan. 

Dalam hal keagamaan penduduk kelurahan Bontoala rata-rata 

menganut agama islam. Sarana keagamaan di Kelurahan Bontoala hanya 

terdiri dari sarana peribadatan berupa Masjid yang berjumlah 3 buah dan 

tidak terdapat rumah peribadatan yang lain. 

3) Sarana Kesehatan 

Terpenuhnya kebutuhan masyarakat dalam hal kebutuhan akan 

kesehatan dapat dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana kesehatan 

yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Seperti di Kelurahan Bontoala 

terdapat 2 macam sarana kesehatan seperti yang ditunjukkan pada tabel 
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berikut ini : 

Tabel 4.3 : Distribusi Jumlah Sarana Kesehatan 

Sarana/ prasarana Frekuensi Prosentase(%) 

Puskesmas/pustu 1 25,0 

Posyandu 3 75,0 

Total 4 100,00 

Sumber : Kantor Desa Bontoala 2011 

Dari data diatas menunjukkan bahwa sarana kesehatan yang ada di 

Kelurahan Bontoala terdapat 1 unit puskesmas/pustu (25,0%) dan posyandu 

berjumlah 3 unit (75,0%).  

4) Sarana Air Bersih 

Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Air bersih juga merupkan 

faktor yang sangat menunjang kebutuhan akan kesehatan suatu masyarakat. 

Akan tetapi di Kelurahan Bontoala tidak adanya pelayanan air bersih seperti 

PAM, dan MCK. 

Jika dilihat dari letak geografis Kelurahan Bontoala, sebagian besar 

merupakan pemukiman penduduk yang dilintasi oleh sungai kecil (kanal) 

yang berasal dari perairan tanjung bunga dan terdapat banyak pemukiman 

penduduk yang padat. Para anggota masyarakat menjadikan daerah sungai 

(kanal) tersebut sebagai tempat pembuangan sampah. Sehingga sungai-

sungai kecil maupun SPAL (Saluran pembuangan Air Limbah) yang ada di 

sekitar wilayah pemukiman penduduk menjadi tercemar dan menghasilkan 

bau yang tidak enak serta merupakan tempat bersarangnya berbagai macam 

penyakit. 
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Pembangunan merupakan proses mengadakan atau membuat dan 

mengatur sesuatu yang belum ada termasuk memajukan, memperbaiki atau 

meningkatkan daya guna sesuatu yang sudah ada. Pembangunan nasional 

bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam usaha 

pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut, harus ada usaha dan 

kerja keras dari semua pihak yang terkait. Pemerintah, perencana, dan 

masyarakat itu sendiri. Tuntutan dari perkembangan zaman membawa 

pembangunan dalam dimensi yang senantiasa mengalami dinamika 

perubahan. Hal ini manjadikan pembangunan haruslah memiliki sistem 

perhitungan kompleks. Perencana pembangunan harus mampu 

memperhitungkan aspek yang melandasi terjadinya pembangunan yang 

sinergis dan sesuai dengan perkembangan zaman. 

e. Keadaan Ekonomi 

1. Pertanian dan Perkebunan 

Hasil pertanian utama di Desa Bontoala adalah padi. 

2. Peternakan 

Desa Bontoala memiliki potensi untuk pengembangan sektor 

peternakan diantaranya yang sudah dikembangkan oleh masyarakat 

setempat adalah kambing, sapi, ayam kampung, dan itik. 

3. Wisata Tani 

Desa Bontoala memiliki hamparan area persawahan yang sangat luas 

yang bisa dijadikan sebagai salah satu potensi yang dapat menambah 

perekonomian warga yaitu dengan menjadkannya sebagai objek Wisata 
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Tani. Dengan adanya objek wisata ini masyarakat sekitar tidak hanya 

memanfaatkan area persawahan sebagai tempat untuk bercocok tanam 

tetai juga sebagai tempat rekreasi. 

4. Wisata Kampung Rewako 

Desa Bontoala memiliki wisata Kampung Rewako yang sangat luas 

yang bisa dijadikan sebagai salah satu potensi yang dapat menambah 

perekonomian warga yaitu selain objek wisata taninya yang fotogenik, 

terdapat pula bank ikan yang dikelola langsung oleh badan usaha milik 

Desa Bontoala. 

f. Kondisi Pemerintahan Desa 

Wilayah Pemerintahan Desa Bontoala terbagi atas 4 dusun, 16 Rukun 

Warga (RW) dan 66 Rukun Tetangga (RT) yaitu: Dusun Manyampa, Dusun 

Taborong, Dusun Ana’gowa dan Dusun Lambengi. 

 

2. Profil Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa ) “Sipakainga” 

a. Data Umum Desa 

Nama Desa Bontoala 

Nama Kecamatan Pallangga 

Nama Kepala Desa Muhammad Yusuf Muin 

Masa Jabatan Kepala 

Desa 

2017-2023 

Luas Desa ±2.100 km2 

Alamat  Kantor Desa  

No Telepon Kantor Desa  

Email desabontoala@gmail.com 

Batas-Batas Desa Sebelah Utara Kec. Sombaopu 

 Sebelah Timur Kel. Pangkabinanga 

 Sebelah Selatan Desa Jennetallasa 

 Sebelah Barat Desa Taeng 

Sumber : Profil Desa Bontoala, 2020. 
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b. Data Badan Usaha Milik Desa 

Nama Badan Usaha Milik 

Desa 

Sipakainga 

Alamat Kantor  - 

No Telepon  - 

Email  - 

Luas Desa ±2.100 km2 

Sumber : Profil Desa Bontoala, 2020. 

c. Pendirian Badan Usaha Milik Desa 

Tanggal Musyawarah Desa 

Pembentukan BUMDesa 

 

Peraturan Desa Nomor  :  

Tanggal  : Tahun 2017 

Tentang  :  Pembentukan 

BUMDES 

Sumber : Profil Desa Bontoala, 2020. 

d. Susunan Kepengurusan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Profil Desa Bontoala, 2020. 

Pembina 

Kepala Desa 

Pengawas Bumdes 

Direktur 

Sekrertaris Bendahara 

Kepala Unit Usaha 

(Pengolahan Bank Sampah) 

Kepala Unit Usaha 

(Penyewaan Barang) 

Kepala Unit Usaha 

(Agrowisata) 
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e. Jenis Kegiatan Usaha Permodalan  

Penyertaan Modal dari Pemerintah Desa 

No Nama Unit Usaha Bentuk Penyertaan Modal Keterangan 

1 Pengolahan Bank 

Sampah 

Uang Sebesar 

 

Peraturan Desa  

Nomor  :  

Tanggal : 

Tahun    : 

Tentang :    

Belum ada perdes 

yang mendukung 

penyertaan modal 

baru berita acara 

penyerahan 

modal BUMDES 

Barang / Aset Desa Berupa  

Jasa pinjaman 

 

 

 

(Cantumkan 

Jumlah/Satuan 

Barang)  

2 Penyewaan 

Barang 

Uang SebesarRp.  

 

Peraturan Desa  

Nomor  : 

Tanggal : 

Tahun    : 

Tentang :    

 

 

Barang / Aset Desa Berupa  

Motor Viar 

Truk Sampah 

 

 

1 Paket 

1 Unit 

 

3 Agrowisata Uang Sebesar 

 

Peraturan Desa  

Nomor  : 

Tanggal : 

Tahun    : 

Tentang :    

 

Barang / Aset Desa Berupa  

 

 

 

(Cantumkan 

Jumlah/Satuan 

Barang)  

Sumber : Profil Desa Bontoala, 2020. 
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B. Evaluasi Pengelolaan BUMDes Sipakainga Desa Bontoala Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa. 

Evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program 

yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, 

memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar 

jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat 

kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan 

kesempatan demi keberhasilan program, dengan demikian misi dari evaluasi itu 

adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program. 

Sejalan dengan agenda prioritas Presiden untuk mewujudkan Nawacita, 

khususnya Cita ke-3 yaitu: “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan 

Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, 

maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

yang terbentuk berdasarkan pergeseran tugas dan fungsi dari Direktorat 

Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, 

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi yang sesuai dengan Visi, Misi Presiden/Wakil Presiden untuk 

menentukan arah kebijakan, strategi, sasaran, outcome, kegiatan dan output 

dalam rangka melaksanakan amanah mengawal implementasi Undang-Undang 

Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan desa 

yang kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat mempercepat 

pembangunan.  
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Diantara BUMdes yang ada di Kabupaten Gowa, salah satunya ialah 

BUMDes Sipakainga yang berada di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga. 

BUMDes Sipakainga’ terbentuk pada tahun 2017. BUMDes Sipakainga Desa 

Sipakainga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ini memiliki unit usaha 

sebagai berikut: Pengolahan Sampah, Penyewaan Barang berupa Motor Viar, 

Truk Sampah, dan Agrobisnis yang berupa kawasan wisata Kampung. Maka 

dengan itu diperlukan Evaluasi Pengelolaan BUMDes Sipakainga Desa 

Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan indikator evaluasi 

Model CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi, yaitu: Evaluasi Konteks (Context 

Evaluation), Evaluasi Masukan (Input Evaluation), Evaluasi Proses (Process 

Evaluation), dan Evaluasi Produk (Product Evaluation). 

1. Evaluasi Konteks (Context Evaluation) 

Orientasi utama dari evaluasi konteks adalah mengidentifikasi latar 

belakang perlunya mengadakan perubahan atau munculnya program dari 

beberapa subjek yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Mencakup 

analisis masalah yang berkenaan dengan lingkungan program atau kondisi 

objektif yang akan dilaksanakan. Berisi tentang kekuatan dan kelemahan objek 

tertentu. Evaluasi konteks sebagai fokus institusi yang mengidentifikasi 

peluang dan menilai kebutuhan. Suatu kebutuhan dirumuskan sebagai suatu 

kesenjangan (discrepancy view) kondisi nyata (reality) dengan kondisi yang 

diharapkan (ideality).  

Dengan kata lain evaluasi konteks berhubungan dengan analisis masalah 

kekuatan dan kelemahan dari objek tertentu yang akan atau sedang berjalan. 
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Evaluasi konteks memberikan informasi bagi pengambil keputusan dalam 

perencanaan suatu program yang akan dilaksanakan. Selain itu, konteks juga 

bermaksud bagaimana rasionalnya suatu program. Analisis ini akan membantu 

dalam merencanakan keputusan, menetapkan kebutuhan dan merumuskan 

tujuan program secara lebih terarah dan demokratis. Evaluasi konteks juga 

mendiagnostik suatu kebutuhan yang selayaknya tersedia sehingga tidak 

menimbulkan kerugian panjang.  

Badan Usaha Milik Desa pada penelitian ini berada di Desa Bontoala 

merupakan Desa yang mendirikan BUMDesa sebagai instrumen 

pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. 

Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan 

ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Hasil 

wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Desa Bontoala terkait dengan 

kegiatan Pelaksanaan BUMDes Sipakainga adalah sebagai berikut: 

“Baik jadi di desa Bontoala ini BUMDes Sipakainga itu dari tahun 2017 

sudah di resmikan, di kukuhkan oleh bapak Bupati, hingga akhir ini 

BUMDes ini telah melaporkan beberapa unit kegiatannya termasuk Unit 

Pengolahan Bank Sampahnya”. (Hasil wawancara dengan MYM pada 

tanggal 13 Juni 2022). 

Sesuai dengan uraian informan diatas dijelaskan bahwa BUMDes 

Sipakainga di Desa Bontoala diresmikan pada tahun 2017 oleh Bupati Gowa 

dan hingga saat ini BUMDes Sipakainga telah melaporkan unit kegiatannya 

yaitu Unit Usaha Pengolahan Bank Sampah. Badan Usaha Milik Desa di Desa 

Bontoala ini didirikan secara legalitas berdasarkan Peraturan Desa dan 

AD/ART.  
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Pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus sesui dengan tujuannya 

sebagaiman pasal 3 Permendes Tahun 2015. Dimana tujuan BUMDes dibentuk 

dan dikelola ialah meningkatkan perekonomian desa; mengoptimalkan aset 

desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; meningkatkan usaha 

masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; mengembangkan 

rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 

menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan 

umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan 

asli desa. Hasil Wawancara terkait dengan Pengawasan Pengelolaan BUMDes 

terhadap Kepala Desa/BPD BUMDes Desa Bontoala adalah sebagai berikut: 

“Pengelolaan BUMDes itu setiap bulan kami monitoring dan evluasi 

kegiatan yang terutama unit pengolahan bank sampah yang banyak 

membantu masyarakat-masyarakat kecil. Namun belum ada tindak lanjut 

dari evaluasi yang kami lakukan, baru rencana dekat-dekat ini akan 

melakukan rapat membahasa tentang bagaimana mengatasi BUMDes”. 

(Hasil wawancara dengan MY pada tanggal 13 Juni 2022). 

Sesuai dengan pernyataan dari wawancara informan diatas bahwa dalam 

pengelolaan BUMDes dilakukan laporan kegiatan setiap bulannya, terutama 

unit Pengolahan Bank Sampah yang banyak membantu masyarakat-masyarakat 

kecil di Desa Bontoala. 

Berdasarkan hasil Observasi peneliti bahwa dalam Pengawasan 

Pengelolaan Laporan kegiatan tidak adanya Transparansi antara Pemerintah 

Desa ke Badan Pengawas Desa (BPD), sehingga Pengelolaan BUMDes 

tersebut tidak Efektif dan tidak berjalan sesuai dengan aturan. Begitupun Hasil 
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wawancara terhadap Direktur BUMDes Sipakainga Desa Bontoala adalah 

sebagai berikut : 

“Jadi tugas saya itu sebagai direktur BUMDes adalah Melaksanakan dan 

Mengkoordnir Pelaksanaan Kegiatan Unit Usaha yang di Kelola oleh 

BUMDes itu sendiri (Hasil wawancara dengan MU pada tanggal 15 Juni 

2022). 

Berdasarkan dengan uraian diatas, dijelaskan bahwa, tugas Ketua atau 

direktur BUMDes adalah melaksanakan kebijakan yang telah ada dan 

mengkoordinir pelaksanaan kegiatan unit usaha yang di kelola oleh BUMDes 

itu sendiri.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan 

bahwa berbeda dengan hasil wawancara di atas, terbukti di lapangan sebagai 

direktur BUMDes Sipakainga dalam melaksanakan kebijakan terkadang tidak 

sesuai dengan aturan dan tujuan BUMDes Sipakainga, begitupun dalam 

mengkoordinir pelaksanaan kegiatan unit usaha tentang laporan kegiatan, 

laporan keuangan, dan pembagian dana BUMDes yang tidak terkoordinir 

dengan baik sehingga pengelolaan BUMDes ini tidak sesuai tujuan BUMDes 

Sipakainga secara konteks. 

2. Evaluasi Masukan (Input Evaluation)  

Evaluasi input dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai kapabilitas 

sumber daya bahan, alat, manusia dan biaya, untuk melaksanakan program 

yang telah dipilih. Evaluasi input untuk mengaitkan tujuan, konteks, input dan 

proses dengan hasil program. Evaluasi ini juga menentukan kesesuaian 

lingkungan dalam membantu pencapaian tujuan dan objektif program. 

Disamping itu, evaluasi ini dibuat untuk memperbaiki program bukan untuk 
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membuktikan suatu kebenaran. Evaluasi input dilakukan terhadap tersedianya 

sumber daya program dalam hal ini anggaran, sumber daya manusia, sarana 

dan prasarana yang digunakan. Singkatnya, input merupakan model yang 

digunakan untuk menentukan bagaimana cara agar penggunaan sumber daya 

yang ada bisa mencapai tujuan serta secara esensial memberikan informasi 

tentang apakah perlu mencari bantuan dari pihak lain atau tidak. Hal ini juga 

diperkuat oleh pernyataan BPD Desa Bontoala sebagai berikut : 

“Dalam usaha yang di lakukan BUMDes Sipakinga Desa Bontoala itu 

untuk mengembangkan usaha BUMDesnya iyalah salah satunya 

penyewaan barang berupa motor viar. Cuman masyarakat sebagian masih 

banyak yang merasa kalau motor yang dipinjamkan kepada mereka itu 

adalah anggaran dari dana desa sehingga mereka tidak terlalu 

memikirkan untuk biaya sewa, sehingga proses pengembangan usaha dari 

BUMDes Sipakainga tidak lancar (Hasil wawancara dengan MY pada 

tanggal 14 Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan BPD peneliti menyimpulkan 

bahwa dalam usaha yang dilakukan BUMDes Sipakainga Desa Bontoala itu 

untuk mengembangkan usaha BUMDesnya iyalah salah satunya itu 

meminjamkan motor viar kepada masyarakat Desa `Bontoala. Namun 

masyarakat sebagian masih banyak yang merasa kalau motor yang di pinjam 

adalah anggaran dari dana desa sehingga mereka tidak terlalu memikirkan 

untuk membayar sewa sehingga proses pengembangan usaha dari BUMDes 

Sipakinga tidak lancar. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian 

masyarakat masih belum mengetahui apa itu BUMDes atau kurangnya SDM 

mengenai BUMDes, dan juga kurangnya Prasarana yang memadai. Hal ini 
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sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Direktur BUMDes Desa Bontoala 

sebagai berikut : 

“Dalam usaha pengolahan bank sampah BUMDes Bontoala ini cukup 

berat karna kita belum punya tenpat untuk mengolah sampah dan gaji 

karyawan untuk mengangkut dan lain sebagainya itu belum memadai, 

sehingga masyarakat sebagian belum tertarik untuk mengolah sampahnya 

di BUMDes karna murah juga” (Hasil wawancara dengan MU pada 

tanggal 13 Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan juga bahwa 

Dalam usaha bank sampah yang dilakukan BUMDes Bontoala ini cukup berat 

karna belum adanya tempat untuk pebgolahan sampah tersebut dan SDM yang 

kurang memadai sehingga membuat harga beli sampah tersebut sangat murah, 

hal tersebut mengakibatkan masyarakat tidak tertarik untuk ikut serta 

menjalankan program Bank Sampah yang dikelola oleh BUMDes Sipakainga.  

Para pengambil keputusan memakai evaluasi masukan dalam memilih 

diantara rencana-rencana yang ada, menyusun proposal pendanaan, alokasi 

sumber-sumber, menempatkan staf, menjadwalkan pekerjaan, menilai rencana-

rencana aktivitas, dan penganggaran. Jadi orientasi utama dari evaluasi 

masukan adalah untk membantu merencanakan sebuah program yang 

digunakan untuk membawa perubahan yang dibutuhkan jenis penelitian harus 

mengidentifikasi dan menilai pendekatan yang relevan (termasuk) yang sudah 

beroperasi dan membantu dalam memberi penjelasan dan menentukan prioritas 

yang akan digunakan untuk kelanjutan dari program tersebut. Hal ini sesuai 

degan yang diemukakan oleh salah satu masyarakat sebagai berikut : 

“Pengelola BUMDes harus disiplin seperti ketika masyarakat 

menggunakan motor viar dalam pembayaran pengelolaan BUMDes harus 

mengingatkan kepada masyarakat agar  mengingat untuk bayar sewa 
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minimal bensinnya” (Hasil wawancara dengan DS pada tanggal 20 Juni 

2022). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan salah satu masyarakat dapat 

disimpulkan bahwa pengelola BUMDes harus disiplin seperti ketika ada yang 

menggunakan motor viar harus mengingatkan dengan tegas untuk membayar 

sewa kepada pengguna, usaha yang dilakukan BUMDes Sipakainga masih 

memilki hambatan seperti kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat megenai 

BUMDes dan juga sarana yang belum memadai. 

Esensi yang terkandung dalam pembangunan masyarakat pada 

hakekatnya tidak sekedar membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan-

kesulitan yang mereka hadapi, namun lebih dari itu pembangunan masyarakat 

merupakan usaha untuk membentuk kemandirian mereka, sehingga dapat 

mengatasi permasalahannya sendiri. Implisit di dalamnya, manusia merupakan 

unsur pokok di dalam proses pembangunan. Dengan demikian, selain bertujuan 

meningkatkan taraf hidup warga masyarakat, maka secara ideal pembangunan 

masyarakat juga mempersyaratkan adanya partisipasi, kreatifitas dan inisiatif 

dari masyarakat. Pembangunan akan berhasil guna ketika mampu 

menggerakkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, salah satu 

indikator keberhasilan pembangunan masyarakat juga harus diukur dengan ada 

atau tidaknya partisipasi masyarakat di dalamnya. Peningkatan kapasitas 

masyarakat menjadi titik sentral dalam pembangunan masyarakat. 

Dari hasil pengamatan peneliti terhadap pelaksanaan BUMDes Sipakinga 

Desa Bontoala belum terlihat bentuk kerjasama yang baik antara pengelola 

BUMDes dengan pemerintah desa. Hal tersebut dibuktikan oleh kurangnyba 
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masyarakat yang berminat untuk ikut serta dalam program Pengolahan Bank 

Sampah. Sehingga diperlukan kerjasama semua pihak yang terlibat agar 

BUMDes dapat berkembang dan mensejahterahkan masyarakat Desa Bontoala. 

3. Evaluasi Proses (Process Evaluation)  

Evaluasi proses bertujuan untuk mengidentifikasi atau memprediksi 

hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program. Evaluasi proses diarahkan 

pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana sesuai dengan 

rencana. Evaluasi proses menunjuk pada “apa” (what) kegiatan yang dilakukan 

dalam program, “siapa” (who) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab 

program, “kapan” (when) kegiatan yang akan selesai. Evaluasi proses 

dilakukan untuk melihat seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam 

program sudah terlaksana sesuai dengan rencana pelaksanaan program, standar 

operasional prosedur, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal 

pelaksanaan. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan Direktur BUMDes 

Sipakainga terkait dengan usaha yang dikelola yaitu sebagai berikut: 

“unit usaha yang telah dikelola dan dikembangkan yaitu ada tiga unit 

usaha dalam hal ini pengolahan bank sampah, penyewaan barang berupa 

Motor Viar dan Truk dan dibidang agrowisata ada Kampung Rewako” 

(Hasil wawancara dengan MU pada tanggal 13 Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa BUMDes 

Sipakinga Desa Bontoala unit usaha yang telah dikelola dan dikembangkan 

yaitu ada tiga unit usaha dalam hal ini pengolahan bank sampah, penyewaan 

barang berupa Motor Viar ,Truk dan dibidang agrowisata Kampung Rewako. 

Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai 

kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang 
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telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi 

mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah 

dicapai. Masyarakat yang bergabung di BUMDes kurang aktif dalam 

melaksnakan program-program BUMDes. Dari hasil pengamatan program-

program yang aktif yaitu  pengolahan bank sampah, penyewaan barang dan 

jasa serta agrowisata. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh 

penulis dengan BPD Desa Bontoal terkait pengelolaan usaha BUMDes yang 

dijalankan yaitu sebagai berikut: 

“dalam pengelolaan BUMDes Sipakainga pertama yang kita kelola itu 

program pengolahan bank sampah dan penyewaan barang sejak tahun 

2019 sampai saat ini, sedangkan program Agrowisata itu belum berjalan 

karna masih dalam proses pembangunan.” (Hasil wawancara dengan MY 

pada tanggal 15 Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan BPD Desa Bontoala 

disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes Sipakinga pertama yang dikelola itu 

program pengolahan bank sampah dan penyewaan barang sejak tahun 2019 

sampai saat ini, sedangkan program Agrowisata belum berjalan karena masih 

dalam tahap proses pembangunan. 

Dalam sehari-harinya kegiatan perekonomian masyarakat Desa Bontoala 

ada yang bertani, dan berdagang. Selain itu juga ada yang berprofesi sebagai 

pegawai. Dari pengamatan, banyak mayarakat yang berprofesi sebagai petani, 

artinya dalam sehari-harinya masyarakat membagi waktu untuk ke sawah dan 

berdagang. Adapun kendala yang dialami selama pelaksanaan program 

BUMDes yang dikemukakan oleh Direktur BUMDes Sipakinga seperti berikut:  

“dalam usaha pengolahan bank sampah masih sangat kurang partisipasi 

dari masyarakat dan memang fasilitas kita yang belum memadai juga. 
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Kemudian dalam program penyewaan barang masyarakat banyak yang 

belum mengerti tentang biaya akomodasi yang harus di bayarkan ketika 

meminjam alat tersebut. Kalo di Kampung Rewako belum berjalan karna 

sementara pembangunan yang membutuhkan biaya”. (Hasil wawancara 

dengan MU pada tanggal 15 Juni 2022).. 

Hasil yang diamati oleh peneliti diantaranya program-program Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) Bontoala. Kegiatan perekonomian masyarakat 

sekitar, pemberdayaan masyarakat setelah gabung di BUMDes, dan proses 

dalam pelaksanaan program BUMDes. Dalam usaha pengolahan bank sampah, 

dalam prosesnya pihak BUMdes sendiri masih kurang dalam hal sarana dan 

prasarana, dan juga SDM yang kurang dan masyarakat yang masih kurang 

berminat untuk berpartisipasi.. 

Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan 

suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk 

meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program 

kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari 

pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya 

peningkatan kesempatan demi keberhasilan program, dengan demikian misi 

dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas 

suatu program. 

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan pelaksanaan program 

dilaksanakan belum sesuai dengan rencana pelaksanaan, dan pelaksana 

program belum mampu menangani kegiatan selama program berlangsung. 

Potensi desa belum dimanfaatkan secara maksimal. Omset masih rendah. 

Hanya bisa untuk membayar petugas/karyawan yang mengangkut sampah. 
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Tidak ada keuntungan untuk kas BUMDesa sehingga unit usaha belum inovatif 

dan kreatif.  

4. Evaluasi Produk (Product Evaluation)  

Evaluasi produk bertujuan untuk identifikasi hasil yang diharapkan dan 

tidak diharapkan, menghubungkan dengan tujuan, kebutuhan, konteks, input, 

dan proses informasi, dan menilai penyelesaian dengan menentukan beberapa 

faktor seperti kualitas, kesesuaian, keadilan, kesetaraan, biaya, keamanan, dan 

siginifikansi. Dan evaluasi produk ini berfungsi untuk memutuskan apakah 

meneruskan, memodifikasi, atau memfokuskan kembali program, dan 

menyajikan catatan yang jelas mengenai efek dibandingkan dengan kebutuhan, 

tujuan, dan biaya.  

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara 

teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi 

produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu perlu upaya 

serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan 

secara efektif, efisien, professional, mandiri dan bertanggungjawab. Untuk 

mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhikebutuhan 

(produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan 

jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini 

diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi 

usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga 

ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar 
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desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. 

Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, 

sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha 

yang dijalankan oleh BUMDes. Hasil wawancara dengan Direktur BUMDes 

Sipakinga terkait dengan keputusan atau kebijakan yang melibatkan partisipasi 

masyarakat yaitu sebagai berikut:  

“sejauh ini saya melihat partisipasi masyarakat masih kurang 

kerjasamanya dengan pemerintah desa dan pengurus BUMDes”. (Hasil 

wawancara dengan MU pada tanggal 13 Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sejauh ini 

partisipasi masyarakat masih kurang kerjasamanya dengan pemerintah desa 

dan pengurus BUMDes, hal tersebut menjadi sebuah PR untuk pemerintah dan 

pengurus BUMDes agar dapat mengevaluasi dan mendapatkan solusi atas 

permasalahan tersebut. 

Peran pemerintah dalam pembangunan nasional memiliki peranan yang 

dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah selaku 

stabilisator, innovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana suatu kegiaatan 

pembangunan tertentu.  Hal ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh 

BPD Desa Bontoala terkait dengan keputusan atau kebijakan yang melibatkan 

partisipasi masyarakat, yaitu :  

“Secara regulasi semuanya dilibatkan setiap melakukan terobosan dan 

sebagainya pasti bermusyawarah dengan anggotanya dan juga BPD dan 

kepala Desa termasuk juga masyarakat pastinya” (Hasil wawancara 

dengan MY pada tanggal 14 Juni 2022). 

Berdasarkaqn hasil wawancara diatas denngan pendamping desa 

Bontoala peneliti menyimpulkan bahwa Secara regulasi semuanya dilibatkan 
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setiap melakukan terobosan dan sebagainya pasti bermusyawarah dengan 

anggotanya dan juga BPD dan kepala Desa termasuk juga masyarakat pastinya, 

Hal ini memiliki arti, menempatkan masyarakat sebagai aktor (subyek) 

pembangunan dan tidak sekedar menjadikan mereka sebagai penerima pasif 

pelayanan jasa. Pembangunan masayarakat yang berkesinambungan pada 

hakekatnya merupakan suatu proses yang disengaja dan terarah, 

mengutamakan pendayagunaan kreatifitas-inisiatif serta pasrtisipasi 

masayarakat. 

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh mayarakat 

dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan 

dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sehingga Wawancara diatas 

menunjukkan bahwa dalam proses kegiatan usahanya selalu melibatkan pihak 

masyarakat dan juga aparat Desa lainnya. Adapun hasil wawancara penulis 

dengan salah satu masyarakat mengenai pengaruh BUMDes terhadap 

perekonomiannya yaitu sebagai berikut: 

“saya merasa masih belum maksimal. Karena belum mampu membantu 

perekonomian masyarakat.BUMDes mesti membuat program yang betul-

betul dapat membantu perekonomian masyarakat meningkat” (Hasil 

wawancara dengan RM pada tanggal 20 Juni 2022). 

Beradasarakan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat dapat 

disimpulkan bahwa hadirnya BUMDes Sipakinga masih belum berpengaruh 

karena belum memiliki program atau produk yang dapat membantu 

perekonomian masyarakat.  
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Secara umum kondisi masyarakat di desa Bontoala masih tergolong 

menengah kebawah, sehingga masih banyak masyarakat yang membutuhkan 

bantuan dari program ini. Sehingga dibutuhkan kolaborsi atau kerjasama antara 

pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. 

Bersama dengan itu pendapat tersebut didukung oleh pernyataan dari 

Sekretaris Desa Bontoala bahwa :  

“Proses kerja pengurus BUMDes tentunya harus lebih maksimal, baik 

dalam hal pelaksanaan tugasnya, pelaporannya agar BUMDes bisa 

dikelola dengan baik” (Hasil wawancara dengan WU pada tanggal 13 

Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan degan beberapa 

informan, hasil observasi saya di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran 

BUMDes di tengah-tengah gemelut perekonomian masyarakat, ternyata masih 

belum mampu membantu perekonomian masyarakat. Sehingga untuk 

kedepannya Pemerintah, pengurus BUMDes dan masyarakat diharapkan dapat 

bekerjasama dan bersinergi dalam mengembangkan usaha yang dikelola untuk 

mencapai tujuan awal dibentuknya BUMDes, sehingga dapat mewujudkan 

masyarakat yang lebih mandiri. 

C. Faktor pendukung dan penghambat Evaluasi penegelolaan BUMDes 

Sipakainga Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

Berdasarkan teori dan kerangka pikir di atas, adapun faktor pendukung 

dan faktor penghambat evaluasi penegelolaan BUMDes Sipakainga Desa 

Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sebagai berikut: 

1. Faktor Pendukung 
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Faktor pendukung yaitu hal-hal yang mempengaruhi, memajukan, 

menambah, dan menjadi lebih dari sebelumnya, adapun faktor pendukung erat 

kaitannya dalam Pengelolaan BUMDes Sipakainga dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

a. Komitmen Pemerintah 

Pengelolaan BUMDes dalam mengembangkan usaha dan 

perekonomian masyarakat desa memerlukan penanganan yang 

komprehensif, sehingga tumbuhnya ekonomi nasional ditopang kokoh oleh 

perekonomian desa yang kokoh dan terarah. Komitmen pemerintah terhadap 

keberlansungan BUMDes dibuktikan dengan pemberian dana dalam usaha 

mengembangkan BUMDes. Berdasarkan wawancara mendalam dengan 

Direktur BUMDes Sipakainga menyebutkan bahwa:  

“peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan 

pemberdayaan desa melalui BUMDes sangat tinggi. Ini dibuktikan 

dengan suntikan dana BUMDes berasal dari dana desa, APBD 

Kabupaten, APBD Provinsi dan kementerian terkait. Pemerintah 

sangat mendukung peningkatan kesejahteraan pada tingkat desa. 

Selain program BUMDes pemerintah melaksanakan program-program 

lain yang berbasis pada masyarakat desa” (Hasil wawancara dengan 

MU pada tanggal 13 Juni 2022). 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa BUMDes ini 

merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa 

dimana kepemilikan modal serta pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah 

desa dan masyarakat. BUMDes ini diharapkan dapat menstimulasi dan 

menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Bersama dengan itu 

pendapat tersebut didukung oleh pernyataan dari BPD Desa Bontoala 

menyebutkan bahwa :  
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“pemerintah sudah cukup berperan dan berkontribusi kepada 

BUMDes dengan memberikan modal kepada BUMDes setiap 

tahunnya, agar kiranya BUMDes mampu mengelolah dengan baik apa 

yang menjadi programnya (Hasil wawancara dengan MY pada tanggal 

14 Juni 2022).”.  

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan 

sebagai berikut, komitmen pemerintah terhadap BUMDes secara umum 

dapat dikatakan sudah maksimal walaupun masih ada beberapa hal masih 

perlu ditigkatkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 

tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa: untuk meningkatkan 

kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai 

kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik 

desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. 

b. Tersedianya potensi Sumberdaya Alam 

Desa saat ini sudah diberikan kebebasan untuk mengatur wilayah, 

ekonomi dan masyarakatnya sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Saat ini desa diberikannya kewenangan 

untuk mengatur wilayahnya sendiri, desa juga sudah dapat mengembangkan 

perekonomiannya sendiri.  

Ada banyak cara untuk mengembangkan ekonomi desa, salah satunya 

adalah melalui pemanfaatan aset desa sebagai potensi desa. Desa memiliki 

aset-aset asli desa yang dapat berbentuk tanah, kolam, sumber mata air 

ataupun sumber daya alam lainnya. Keberadaan BUMDes sendiri memiliki 

tujuan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
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Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran 

Badan Usaha Milik Desa.  

Keberadaan peraturan ini diperkuat dalam meningkatkan perekonomian desa, 

mengoptimalkan penggunaan aset desa dan meningkatkan usaha masyarakat 

dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Tujuan lain yang dapat dicapai oleh 

kehadiran BUMDes adalah mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa 

dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang 

mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, 

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan 

masyarakat desa dan pendapatan asli desa.  

2. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat dari evaluasi penegelolaan BUMDes Sipakainga 

Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

a. Faktor Anggaran 

Keberadaan BUMDes dalam meaksanakan program dan usaha tidak 

bisa lepas dari anggaran yang dimiliki. Sebagai lembaga usaha keberadaan 

modal usaha salah satu nadi untuk hidup dan berkembang. Kesiapan dana 

usaha terbatas memiliki tingkat kemampuan pengelola usahapun akan 

mengalami kemunduran.  

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Direktur BUMDes 

Sipakinga mengatakan bahwa:  
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“Keberadaan program BUMDes di desa kami masih terbatas dengan 

usaha pengolahan bank sampah, Penyewaan dengan produk motor 

viar dan Truk, serta Perdagangan Agrowisata, keberadaan anggaran 

yang kami peroleh itu masih minim sehingga kami masih kesulitan 

dalam mengembangkan usaha lainnya, sehinga usaha yang kami 

kelola itu sesuai dengan anggaran yang kami miliki” (Hasil 

wawancara dengan MU pada tanggal 15 Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawanara diatas dapat disimpulkan juga bahwa 

keberadaan BUMDes dalam pengangaran yang diberikan oleh pemerintah 

Desa masih minim sehingga dalam pengembangan usaha BUMDes itu 

masih kecil sesuai dengan modal yang diberikan.  Hal senada dari 

wawancara mendalam dengan Kepala Desa menyebutkan bahwa :  

“anggaran yang dimiliki desa dalam menjalankan usaha BUMDes ada, 

namun masih sangat kecil untuk mengembangkan usaha yang besar. 

Oleh karena itu, diperlukan adanya terobosan dari pengelola BUMDes 

dalam memilih usaha yang sesuai dengan anggaran yang dimiliki. 

(Hasil wawancara dengan MYM pada tanggal 13 Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

keberadaan BUMDes dalam mengelola program usaha di tengah masyarakat 

masih mengalami kendala terutama terbatasnya anggara yang dimiliki. 

BUMDes sudah cukup berperan dan berkontrbusi bagi masyarakat hanya 

saja belum dapat dikataan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan 

kesejahteraan antar masyarakat. Hal itu dikarenakan masih banyaknya 

kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang 

maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDes itu sendiri. 

b. Faktor Sumber Daya Manusia Pengelola 

Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) dan 

pembangunan masyarakat (community development) dimaksudkan sebagai 

pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk 
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memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan 

mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka 

memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial 

secara berkelanjutan. Otonomi desa merupakan peluang bagi desa dalam 

mengembang desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Keberadaan 

BUMDes sebagai instrument dalam meningkatkan kesejahtera dengan 

melibatkan masyarakat dalam pengelolaan. Berdasarkan faktor penghambat 

di atas berikut wawancara dilakukan dengan Direktur BUMDes sebagai 

berikut : 

“keterlibatan masyarakat BUMDes sangat terbuka, akan tetapi masih 

ada kendala di masyarakat yaitu masih rendah pada tingkat sumber 

daya manusia pengelola. Usaha dilakukan dari kami dengan 

melakukan sosialisasi mengenai BUMDes yang mendukung program 

BUMDes yang sedang kelola. (Hasil wawancara dengan MU pada 

tanggal 15 Juni 2022). 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sekretaris Desa 

Bontoala sebagai berikut :  

“program Badan Usaha Milik Desa menitiberatkan pada bidang usaha 

dari pengolahan bank sampah dan tingkat perkembangan usahanya 

rendah karena tigkat sumber daya manusia dan tanggung jawab pihak 

desa masih kurang dalam memanfaaatkan program dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat” (Hasil wawancara dengan 

HA pada tanggal 13 Juni 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

keberadaan BUMDes masih membutuhkan dukungan semua pihak dalam 

meningkatkan sumberdaya manusia pengelola. Keberadaan BUMDes 

Sahabt belum mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena minimnya Sumberdaya Manusia 

dan tata kelola yang tidak berkelanjutan. Sinergi pengelola Badan Usaha 
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Milik Desa dan masyarakat dalam partisipasi secara aktif dari dalam 

perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi guna memberikan manfaat 

keberadaan BUMDes ditengah masyarakat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Sipakainga Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Evaluasi secara konteks pengelolaan BUMDes dalam melaksanakan kebijakan 

terkadang tidak sesuai dengan aturan dan tujuan BUMDes Sipakainga, 

begitupun dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan unit usaha tentang 

laporan kegiatan, laporan keuangan, dan pembagian dana BUMDes yang tidak 

terkoordinir dengan baik sehingga pengelolaan BUMDes ini tidak sesuai tujuan 

BUMDes Sipakinga secara konteks. Sehingga diperlukan kerjasama semua 

pihak yang terlibat agar BUMDes dapat berkembang dan mensejahterahkan 

masyarakat. Secara Proses menunjukkan pelaksanaan program dilaksanakan 

belum sesuai dengan rencana pelaksanaan baik dari sisi jadwal maupun 

pelaksana program belum mampu menangani kegiatan selama program 

berlangsung sehingga unit usaha belum inovatif dan kreatif. Dan evasluasi 

produk dari pengelola BUMDes dibuktikan dengan laporan secara administrasi 

yang rutin dilaporkan sekali dalam setahun, dengan pertanggungjawaban 

usahanya berupa Pengolahan Bank Sampah, Penyewaan dengan produk Motor 

Viar, Truk , dan Agrowisata Kampung Rewako. 
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2. Faktor pendukung dari segi komitmen pemerintah dalam pengelolaan BUMDes 

sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan suntikan dana BUMDes berasal dari dana 

desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan kementerian terkait. Sedangkan 

factor penghambat yaitu anggaran yang dimiliki desa dalam menjalankan usaha 

BUMDes ada, namun masih sangat kecil untuk mengembangkan usaha yang 

besar. 

B. Saran 

Dengan mengacu pada kesimpulan penelitian ini, maka peneliti 

mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah desa dan pihak pengelola BUMDes agar lebih efektif dan 

inovatif lagi dalam menjalankan unit-unit usaha lain dengan memberi pelatihan 

kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

sekaligus dalam mencapai tujuan dari BUMDes itu sendiri untuk 

mensejahterahkan masyarakat. 

2. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah Desa dan pengelola BUMDes 

terutama terkait dengan pendanaan, agar pengelolaan BUMDes dapat dikelola 

dengan lancar tanpa hambatan dari faktor manapun. 

3. Bagi pengelola BUMDes, harus mengevaluasi terkait kepuasan masyarakat 

terhadap program yang ada. Misalnya dalam program simpan-pinjam, masih 

ada masyarakat yang mengeluh terhadap bunga yang diberikan oleh BUMDes, 

sehingga sebagian masyarakat justru terbebani dengan hal ini.
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