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Abstrak 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Kepala Desa 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Suka Maju 

Kabupaten Kutai Timur. Keuggulan yang diperoleh Bapak Usman dalam 

meningkatkan pendapatan asli desa, dan mendapatkan penghargaan dari 

bapak Ir.H. Ismunandar,MT selaku Bupati Kutai Timur dalam penilaian 

evaluasi perkembangan desa (PEPD), karena memiliki pendapatan asli desa 

yang lebih besar dari desa lainnya yang ada di Kecamatan Kongbeng, penulis 

ingin mengetahui bagaimana Perumusan dan Pelaksanaan Strategi 

Peningkatan pendapatan asli desa tersebut. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang 

digunakan Kepala Desa di Desa Suka Maju yaitu mengelola lahan kas desa 

seluas 112 Hektare bermitra dengan PT. Krisna Duta Agroindo, untuk 

dijadikan perkebunan kelapa sawit dengan sistem plasma atau sistem bagi 

hasil sesuai dengan kesepakatan anatara pihak pemerintah desa dan pihak 

perusahaan. Selain itu, dengan menanam modal di BUMDes dengan membeli 

motor sampah dan mobil ambulance yang di gunakan untuk kebutuhan 

masyarakat namun di kenakan biaya yang terjangkau, sehingga ini menjadi 

pendapatan asli desa juga. Faktor pendukung dari strategi ini adalah masukan 

atau pendapat dari aparat dan masyarakat dalam perumusan strategi dan 

mampu melaksanakan strategi tersebut serta dapat menjalin kerjasama yang 

baik dengan pihak perusahaan. Faktor penghambat adalah harga pasar 

perkebunan sawit dan cuaca, serta fasilitas yang ada di Desa Suka Maju. 
 

Kata Kunci : strategi, kepala desa, peningkatan pendapatan asli desa.  
 

Pendahuluan 

 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa 

desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau 
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hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara 

kesatuan republik indonesia, diharapkan pemerintah desa mampu menjadikan 

desa yang mandiri dengan memberdayakan sumberdaya yang ada di desa 

tersebut melalui program-program dari pemerintah desa tersebut. 

Pemerintah desa memiliki program untuk menjadikan desa yang mandiri 

dan perlu didukung dengan biaya yang cukup untuk melaksanakan program. 

Namun, faktanya program tidak berjalan sesuai yang direncanakan karena 

terkendala oleh minimnya dana, Sehingga kepala desa harus memiliki strategi 

agar mampu mewujudkan program tersebut yaitu dengan meningkatkan 

pendapatan asli desa, kepala desa memiliki peran sangat penting dalam 

meningkatkan pendapatan asli desa dan salah satu strateginya yaitu dengan 

memberdayakan sumberdaya yang ada di desa tersebut. Pendapatan asli desa 

yaitu pendapatan yang berasal dari hasil usaha, hasil aset desa dan hasil 

pengelolaan kekayaan desa, pendapatan asli desa yang sah lainnya.  

 

Kerangka Dasar Teori 

Strategi 

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang 

berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara 

atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dicapai. Menurut Kusdi (2009:87) 

menejelaskan strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai 

tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi semua 

organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang 

bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan 

rencana aktivitas dan pengalokasian sumberdaya yang diperlukan guna 

mencapai berbagai sasaran tersebut. 

David (2012:18) mengemukakan bahwa strategi adalah aksi potensial yang 

membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan 

dalam jumlah yang besar. Barry (Tedjo Tripomo (2005:18)) menyatakan bahwa 

strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi apa 

suatu organisasi di masa depan (arah) dan bagaimana cara mencapai keadaan 

yang diinginkan (rute). Chandler (Rangkuti, (2009:4)) mengemukakan 

pendapatnya bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu 

perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumberdaya yang penting 

untuk mencapai tujuan tersebut. Dari defenisi yang ada, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa strategi adalah rencana bersama yang buat 

secara bersama-sama dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan organisasi 

jangka panjang. 

 

Kepala Desa 

Menurut Widjaja (2008:27) bahwa kepala desa merupakan penguasa 

tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin 

yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala 
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Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada langsung 

di bawah bupati dan bertanggungjawab kepada bupati melalui camat. Kepala 

desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan serta tugas lain yang dilimpahkan kepada desa. Kepala 

Desa juga melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, 

memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta 

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 

masyarakat. 

 

Pendapatan Desa 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang 

pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 9 menjelaskan pendapatan desa 

meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak 

desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan 

desa terdiri atas : 

Pendapatan asli desa (PADes) : hasil usaha, hasi aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain. 

Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota seperti 

(paling sedikit 10 %). 

Alokasi dana desa (ADD) dari Anggaran Pendapatan belanja Negara 

(APBN). Bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota 

(minimal 10 % dari dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus 

(DAK)). 

Dana desa merupakan dana yang berasal dari kementrian keuangan yang 

digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, drainase dan 

pembangunan serta sarana prasarana. 

Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah 

kabupaten / kota dan desa lainnya. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, 

dan; Lain-lain pendapatan desa yang sah. 

 

Pendapatan Asli Desa 

Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat 1 

menyebutkan pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa  yangterdiri 

atas hasil usaha, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan 

lain–lain pendapatan desa yang sah. Menurut Widjaja (2008:131) sumber 

pendapatan desa terdiri atas : Hasil usaha desa adalah sejumlah pendapatan 

yang diperoleh dari berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa 

melalui berbagai macam pungutan yang merupakan kesepakatan antara kepala 

desa dengan badan permusyawaratan desa yang dituangkan dalam peraturan 

desa tentang pungutan desa. Hasil kekayaan desa adalah sejumlah pendapatan 

yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan desa. Hasil swadaya dan partisipasi, 

merupakan sejumlah pendapatan yang diperoleh dari masyarakat atas dasar 
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kesadaran dan inisiatif mereka sendiri. Hasil gotong royong, dan lain-lain 

pendapatan yang sah. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif, lokasi pada penelitian ini di Desa Suka Maju. Penentuan 

sumber informasi (informan) dilakukan dengan menggunakan metode teknik 

purposive sampling, yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Kepala 

Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, Kaur Kesejahteraan Masyarakat, 

Kaur Pembangunan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat 

Desa. Informasi tersebut di dukung oleh dokumen-dokumen yang ada di desa 

tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan 

penelitian lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Kegiatan analisis 

dalam penelitian ini yaitu: data kondensasi, penyajian data dan gambar 

kesimpulan/verifikasi. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Waktu 

Waktu sangat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan asli desa oleh 

pemerintah Desa Suka Maju, karena dapat menentukan perencanaan atau 

strategi untuk melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatan pendapatan asli 

desa. Selain itu, waktu juga berkaitan dengan usaha yang terlibat dalam 

pembuatan strategi dengan cermat, tepat serta strategi dapat mengantisipasi 

kesalahan yang akan terjadi. 

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memaksimalkan waktu 

untuk melaksanakan strategi untuk meningkatan pendapatan asli desa melalui 

pemanfaatan lahan kas desa dan meningkatkan kinerja aparatur agar strategi 

dapat berjalan dengan baik. Waktu merupakan sesuatu yang sangat penting 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh strategi terhadap hasil yang dicapai. 

Dalam Strategi peningkatan pendapatan asli desa, waktu di pengaruhi oleh 

beberapa indikator, yaitu: 

 

Ketepatan Kinerja Aparatur Atas Peningkatan Pendapatan Asli Desa  

Kinerja aparatur merupakan hasil kerja dari pelaksanaan strategi oleh 

aparat Desa Suka Maju dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui 

pemanfaatan sumberdaya yang ada di desa, dan pelaksanaan tugas dari aparatur 

dengan sebaik-baiknya. Aparat desa mempunyai peran penting dalam 

perencanaan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian desa serta pengelolaan 

keuangan desa dan peningkatan pendapatan asli desa, terkhusus pada kaur 

keuangan yang mendata, pengeluaran dan pemasukan. Pemerintah desa harus 

bisa memilah kegiatan yang harus dilakukan dan menjadi prioritas tentu dengan 

hasil dari musyawarah. Pada kenyataannya semua penggunaan keuangan yang 

desa, perlu di adakannya rapat koordinasi antara seluruh perangkat desa, badan 
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permusyawaratan desa dan perwakilan dari masyarakat. Hal tersebut 

merupakan bentuk dari transparansi keuangan desa yang dilakukan oleh aparat 

pemerintah Desa Suka Maju. 

Ketepatan kinerja aparatur sudah cukup baik karena dapat  mempengaruhi 

peningkatan pendapatan asli desa, melalui kinerja aparat dalam memberikan 

pendapat dan saran yang menjadi inovasi dalam meningkatkan pendapatan asli 

desa dan selalu berkoordinasi dengan badan permusyawaratan desa maupun 

masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada serta masyarakat 

sudah cukup puas terhadap kinerja aparat dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat desa. 

 

Kecukupan Peningkatan Pendapatan Asli Desa 

Kecukupan merupakan hal yang menekan pada hubungan antara aparatur 

dengan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli desa, hal ini juga hal 

yang penting dalam memenuhi kepuasan masyrakat. Kecukupan dilakasanakan 

agar strategi dalam meningkatkan pendapatan asli desa dapat terlaksana dengan 

baik sesuai dengan tugas dan fungsinya aparatur dalam pelayanan kepada 

masyarakat. 

Permasahan yang timbul di Desa Suka Maju dikarenakan masih kurangnya 

semberdaya manusia dalam mengelola sumberdaya yang ada di desa. Namun, 

seiring dengan berjalannya waktu sumberdaya manusia dapat mengatasi 

permasalahan yang ada dan mampu meningkatkan pendapatan asli desa 

tersebut, sehingga menciptakan rasa kepuasan yang berdampak positif bagi 

masyarakat. 

Kepala Desa Suka Maju harus menjalankan strategi yang di buat dan 

membutuhkan waktu yang cukup untuk melaksanakan strategi, menurut 

peneliti yang melihat keadaan di lapangan, strategi yang dibuat kepala desa 

dalam meningkatkan pendapatan asli desa terdapat peningkatan yang signifikan 

dan mencapai hasil yang memuaskan.  

Aparatur memiliki kecukupan yang baik dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya sebagai aparat desa akan berjalan dengan baik dan seluruh perbuatan 

yang di laksanakan di pertanggungjawabkan dengan baik atas srtategi dalam 

meningkatkan pendapatan asli desa. Kecuckupan di peroleh aparat tidak 

semudah seperti di bayangkan karena kecukupan di nilai dari hasil kinerja 

aparat desa dan masyarakat dan kepala desa yang menilai baik dan buruknya. 

Pelayanan aparat Desa Suka Maju, sangat baik sehingga masyarakat merasa 

puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur. Namun dalam 

pelaksanaan strategi dalam meningkatkan pendapatan asli desa memiliki 

permasalahan yang timbul, yaitu karena minimnya dan kurangnya waktu untuk 

melaksanakan strategi kepala desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. 

Sehingga pelaksanaan strategi ini dapat berjalan dengan seiring berjalannya 

waktu pendapatan asli desa dapat meningkat maupun menurun.   
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Dampak 

Dampak merupakan akibat atau pengaruh yang terjadi dari sebuah 

tindakan yang di lakukan oleh kepala desa aparat desa yang melakukan  

kegiatan tersebut dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Dampak dari 

strategi kepala desa dalam peningkatan pendapatan asli desa berkaitan dengan 

kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh seluruh aparat desa. Kepala desa harus 

memperhatikan dampak apa yang timbul dari strategi yang dibuat dengan 

seluruh aparatur, baik dalam memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat agar strategi yang dibuat terkait peningkatan pendapatan asli desa 

dapat berjalan dengan baik. Dampak terjadi untuk mengetahui sejauh mana 

suatu strategi yang telah di buat dapat berpengaruh terhadap hasil yang di 

dapatkan atau di capai. Dampak dari strategi kepala desa dalam meningkatkan 

pendapatan asli desa memiliki beberapa indikator, sebagai berikut : 

 

Dampak Bagi Aparatur Atas Peningkatan Pendapatan Asli Desa 

Dampak bagi aparatur adalah suatu pengaruh yang terjadi di sebabkan oleh 

strategi kepala desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa, dampak bagi 

aparatur yang di rasakan oleh aparat Desa Suka Maju berpengaruh untuk biaya 

operasional di kantor desa. Seluruh aparatur desa terlibat dalam pelaksanaan 

strategi peningkatan Pendapatan asli desa, dan mendapatkan dampak yang 

positif bagi aparat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta untuk 

memaksimalkan fungsinya sebagai aparatur dituntut untuk mempunyai 

kemampuan serta wawasan yang luas dalam pengelolaan aset desa agar 

memberikan inovasi yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada saat di lapangan bahwa 

strategi yang dibuat oleh kepala desa sudah dapat memberikan dampak yag 

positif bagi masyarakat serta dapat meningkatkan kinerja aparat karena fasilitas 

sudah dapat terpenuhi karena adanya peningkatan pendapatan asli desa. 

 

Dampak Bagi Masyarakat Atas Peningkatan Pendapatan Asli Desa 

Dampak bagi masyarakat adalah dampak yang ada setelah 

dilaksanakannya strategi kepala desa dalam meningkatkan pendapatan asli 

desa, yang melibatkan masyarakat dalam strategi tersebut. Masyarakat 

merasakan dampak positif dari peningkatan pendapatan asli tersebut, dan 

merasakan pembangunan untuk desa lebih baik dari tahun sebelumnya, 

pembangunan berjalan baik dari tahun 2016 sampai dengan sekarang dan 

terbantu dari pendapatan asli desa tersebut.  

Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan strategi peningkatan pendapatan 

asli desa karena masyarakat memberikan saran-saran kepada aparat desa dalam 

menjalankan strategi tersebut. Aspirasi serta saran dari masyarakat dapat di 

salurkan dari musyawarah yang di adakan oleh pemerintah desa dan dilihat dari 
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tahun 2016 sampai 2019 sudah dapat memberikan hasil yang cukup 

memuaskan dan terdapat beberapa pembangunan fisik. 

 

Pola Keputusan Atas Peningkatan Pendapatan Asli Desa 
Pola keputusan adalah seberapa jauh proses pengambilan keputusan yang 

terjadi memuaskan kebutuhan, pola keputusan yang dilakukan oleh pemerintah 

desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa atas berlakunya Peraturan Desa 

Suka Maju Nomor 03 tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa, di 

harapkan dengan di berlakukannya Peraturan tersebut dapat meningkatkan 

pendapatan asli desa, dalam mengelola aset desa. Dalam menunjang 

keberhasilan keputusan yang telah di buat dan pola keputusan yang baik harus 

bekerjasama antar pemerintah desa dan seluruh lapisan masyarakat di Desa 

Suka Maju. Keputusan mengenai strategi kepala desa dalam meningkatan 

pendapatan asli desa memiliki beberapa indikator, yaitu: 

 

Pencapaian Sasaran Atas Peningkatan Pendapatan Asli Desa 

Pencapaian sasaran merupakan suatu pernyataan yang teridentifikasi 

secara spesifik untuk menggambarkan strategi penerimaan hasil dari 

pengelolaan aset desa sehingga dapat di capai dalam waktu yang telah di 

targetkan. Pencapian yang di peroleh atas strategi yang telah berjalan saat ini 

sudah terlaksana sesuai dengan yang di tentukan. Agar strategi peningkatan 

pendapatan asli desa dapat mencapai sasaran di perlukan keputusan yang tepat 

dalam melihat keadaan sesungguhnya atau di lapangan, baik melihat apa yang 

dibutuhkan untuk menunjangnya strategi tersebut dapat terlaksana dengan tepat 

sasaran.  

Sasaran kepala desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa yaitu aparat 

desa mampu mengelola dana yang masuk ke rekening kas desa yang 

merupakan hasil dari kerjasama antara pemerintah desa dengan PT. Krisna 

Duta Agroindo. Diharapkan aparat desa dapat berkomunikasi secara baik dan 

bertanggungjawab dari dana pendapatan asli desa. 

Pendapatan desa dikelola dengan sistem bagi hasil dari pengelolaan tanah 

kas desa adalah 30% untuk pemerintah desa dan 70% untuk sistem Plasma di 

karenakan pemerintah desa hanya menyediakan lahan kas desa yang di kelola 

oleh PT.Sinar Mas, baik dari penanaman, perawatan, serta panen hasil dari 

perkebunan tersebut. Namun, pembagian hasil tersebut hanya untuk sementara, 

sampai jangka waktu yang ditentukan. Bibit yang di tanam di lahan kas desa 

merupakan bibit yang disediakan oleh perusahaan dan harus di bayar, melalui 

kredit. Apabila bibit telah lunas maka bagi hasil dari pengelolaan tanah kas 

desa adalah 70% untuk pemerintah desa dan 30% untuk perusahaan. 
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Optimalisasi Atas Peningkatan Pendapatan Asli Desa 

Optimalisasi perlu dilakukan oleh aparat desa agar mencapai hasil yang 

maksimal dan peningkatan yang baik, sehingga diperlukan kerjasama yang baik 

antara pemerintah desa dan seluruh masyarakat dalam meningkatkan 

pendapatan asli desa, sehingga dapat menunjang keberhasilan strategi yang 

dibuat agar berjalan dengan optimal seperti yang diharapkan. Aparat desa 

membuat inovasi baru dalam meningkatkan pendapatan asli desa, yaitu dengan 

menanam modal kepada BUMDes yang ada di Desa Suka Maju, dengan cara 

membeli satu unit mobil ambulance, untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, 

 

Pemusatan Upaya Atas Peningkatan Pendapatan Asli Desa 

Pemusatan upaya yang dihasilkan merupakan hasil musyawarah 

pemerintah desa,badan permusyawaratan desa dan seluruh masyarakat, 

sehingga dapat memprediksikan masalah yang akan terjadi selanjutnya, 

terdapat kendala yang harus di selesaikan dan melihat hasil akhir dari 

pemusatan upaya tersebut. Di lihat dari lapangan permasalahan pemusatan 

upaya yang di peroleh dari hasil pemanfaatan dari aset desa aparat desa 

merasakan sangat mempengaruhi terhadap keberlangsungan strategi tersebut 

dalam meningkatnya pendapatan asli desa terhadap efektifnya strategi itu 

berlangsung. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemusatan upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik sehingga di dukung oleh aparat 

desa dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan asli 

desa tersebut. Realisasi pendapatan Desa Suka Maju dari tahun 2016, 2017 dan 

2019 secara terinci jelaskan di dalam diagram sebagai berikut:  

 

Diagram  Pendapatan Asli Desa Suka Maju Tahun 2016 s/2018 
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Dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Suka Maju, aparat desa 

membuat konsep untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desa dengan 

memanfaatkan tanah desa seluas 112 hektare yang menjadi kekayaan milik 

desa, yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Dijelaskan pada pasal 1  

bahwa tanah desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan dan 

titisara. Tanah kas desa tersebut dikelola dengan pihak ketiga dengan PT. 

Krisna Duta Agroindo untuk jadi perkebunan kelapa sawit. Tanah kas desa di 

Desa Suka Maju merupakan tanah regis yang sudah di atur tata ruang. 

 

Daya Meresap 

Daya meresap merupakan rencana yang dilakukan oleh aparat desa dalam 

memperhatikan sumberdaya manusia yang ada, dalam meningkatkan strategi 

ini. Serta untuk menunjang kebutuhan masyarakat menyangkut strategi yang di 

jadikan acuan dalam melakukan usaha yang dapat mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat, dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait strategi 

pengelolaan aset desa agar tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. 

Pemerintah desa juga melihat bahwa banyak sumberdaya manusia yang dapat 

membantu peningkatan pendapatan asli desa, sehingga pemerintah desa 

mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan perusahaan yang ada, agar 

masyarakat ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan asli desa, dan 

meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Sumberdaya manusia 

sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan, selain sebagai yang 

membuat rencana atau strategi juga sumberdaya manusia sebagai pelaksana 

kegiatan tersebut. Sehingga di perlukan sumberdaya aparatur yang handal 

dalam melihat peluang-peluang yang ada di Desa Suka Maju itu sendiri. 

 

Faktor Pendukung 

Yang menjadi faktor pendukung adalah kemampuan dari aparatur dalam 

memberikan pendapat yang menjadi inovasi serta mampu mengelola aset desa, 

untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Serta desa memiliki sumberdaya 

alam yang melimpah seperti lahan kas desa yang kebetulan merupakan aset 

desa. 

Fasilitas juga mempengaruhi dalam meningkatkan pendapatan asli desa, 

dalam mengelola data pendapatan asli desa. Data tersebut selain untuk 

pelaporan dalam penggunaan dana, termasuk juga bentuk trasparansi 

penggunaan dana pendapatan asli desa oleh pemerintah desa kepada 

masyarakat Desa Suka Maju. 

 

Faktor Penghambat 
Awalnya pembentukan mitra kerja terdapat perbedaan antar masyarakat, 

ada masyarakat tidak setuju dengan mitra kerja tersebut, namun pemerintah 

desa menjelaskan dan memberikan masukan-masukan yang baik, sehingga 
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akhirnya masyarakat dapat menerima dan menyetujui mitra kerja tersebut. yang 

tidak mendukung dalam pelaksanaan strategi ini adalah cuaca dan musim 

kemarau. Karena strategi ini dilakukan dengan mengelola sumberdaya alam, 

jadi jika kemarau maka pendapatan asli desa akan menurun 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian maka pada bab ini peneliti akan memaparkan 

tentang kesimpulan hasil penelitian : 

Strategi kepala desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa 

Suka Maju 

 

Waktu  

Usaha untuk mengetahui seberapa besar pengaruh strategi terhadap hasil 

yang dicapai, yang berkaitan ketepatan kinerja aparatur dan kecukupan dalam 

meningkatkan peningkatan pendapatan asli desa. Kepala desa perlu 

meningkatkan kinerja aparatur untuk melaksanakan tugas dan fungsi aparat 

dengan bersikap jujur, adil, tidak mementingkan kepentingan sendiri dan lebih 

mementingkan kepentingan bersama. Serta aparatur juga harus menjalin 

hubungan antara aparatur dengan masyarakat, agar terciptanya hubungan yang 

baik sehingga dapat bersama-sama meningkatkan pendapatan asli desa. 

 

Dampak  

Pengaruh yang terjadi dari strategi kepala desa dalam meningkatkan 

pendapatan asli desa, dampak bagi aparatur dan masyarakat. Peneliti melihat di 

lapangan bahwa strategi yang dilakukan oleh kepala desa dalam meningkatkan 

pendapatan asli desa berdampak positif seperti pembangunan balai umum, 

perbaikan jembatan yang runtuh, pembangunan dapur di kantor BPD. Selain 

pembangunan pemerintah desa juga memberikan bantuan sosial seperti 

memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak berprestasi. 

 

Pola Keputusan  

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala desa dalam 

memenuhi kebutuhan umum, yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam 

meningkatkan pendapatan asli desa yaitu dengan berlakunya Peraturan Desa 

Suka Maju Nomor 03 Tahun 2018 tentang pengelolaan tanah kas desa, yang 

bertujuan dapat meningkatkan pendapatan asli desa dalam mengelola aset desa 

dan agar tercapainya sasaran yang telah di tentukan serta mampu membuat 

inovasi baru yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa. 

 

Pemusatan Upaya 

Dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Suka Maju, aparat 

desa membuat konsep untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desa dengan 

memanfaatkan tanah desa seluas 112 hektare yang menjadi kekayaan milik 
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desa, Tanah kas desa tersebut dikelola dengan pihak ketiga dengan PT. Krisna 

Duta Agroindo untuk jadi perkebunan kelapa sawit. Hasil dari perkebunan 

masuk ke rekening desa setiap bulan, dan aparat yang ada berupaya mengelola 

PADes tersebut dengan optimal untuk kesejahteraan masyarakat Dan 

kepentingan umum. 

 

Daya Meresap 

Dalam melaksanakan strategi kepala desa,  masyarakat di ikutsertakan 

dalam musyawarah di ajak dan memiliki hak menyalurkan pendapat dalam 

pembuatan atau strategi juga masyarakat sebagai pelaksana pengelola lahan kas 

desa tersebut. Karena, tersedia lapangan pekerjaan untuk masyarakat dengan 

adanya kerjasama antara pemerintah desa dan PT. Krisna Duta Agroindo, maka 

masyarakat yang ada di Desa Suka Maju bekerja sebagai buruh tani di 

perusahaan dalam mengelola lahan tersebut, sehingga perekonomian 

masyarakat meningkat dan kebutuhannya dapat terpenuhi. 

 

Faktor Pendukung  
a. Kemampuan aparatur dalam mengelola aset desa, serta fasilitas yang 

memadai.  

b. Sumberdaya alam yang melimpah seperti lahan kas desa, sehingga di 

gunakan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. 

c. Cuaca dan iklim yang bagus sanagat mendukung dalam meningkatkan 

hasil dari pendapatan asli desa. 

d. Kerja sama terjalin sangata baik dengan PT.Krisna Duta Agroindo dalam 

pengelolaan lahan kas desa yang dijadikan perkebunan kelapa sawit yang 

menjadi sumber pendapatan asli desa di Desa Suka Maju. 

e. Sumberdaya manusia yaitu masyarakatnya aktif dalam memberikan 

masukan yang akan menjadi inovasi pemerintah desa dalam meningkatka 

pendapatan asli desa serta penggunaannya. 

f. Selalu ada koordinasi anatara pemerintah desa dan badan 

permusyawaratan desa, seta seluruh perwakilan dari masyarakat dalam 

penggunaan PADes. 

 

Faktor Penghambat  

a. Presepsi masyarakat tentang strategi yang di lakukan oleh kepala desa, 

dalam menjalin mitra kerja dengan PT. Krisna Duta Agroindo, ada 

sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan mitra kerja tersebut, 

namun pemerintah desa menjelaskan dan memberikan masukan-masukan 

yang baik, sehingga akhirnya masyarakat dapat menerima dan menyetujui 

mitra kerja tersebut. 

b. Karena strategi ini dilakukan dengan mengelola sumber daya alam maka 

cuaca dan iklim sangat berpengaruh musim kemarau jadi jika kemarau 

maka pendapatan asli desa akan menurun. 
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c. Karena mitra kerja oleh PT. Krisna Duta Agroindo menjadikan lahan kas 

desa menjadi perkebunan kelapa sawit maka harga pasar sangat 

mempengaruhi pendapatan asli desa, apabila harga pasar turun maka 

pendapatan juga akan turun, dan sebaliknya. 

d. Fasilitas hampir memadai, tetapi perlu di tambah seperti komputer di 

kantor desa. Agar terciptanya efektif terhadap tujuan peningkatan 

pendapatan asli desa. 

 

Melihat dari strategi yang dilakukan oleh kepala desa dalam meningkatkan 

pendapatan asli desa, maka penulis  merekomendasikan: 

Strategi kepala desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa 

Suka Maju  

 

Waktu  

Kepala desa harus lebih mengawasi kinerja aparat desa dan kepala desa 

juga harus mampu menjalin hubungan yang baik antara aparat desa dan 

masyarakat agar dapat melaksanakan straetgi dalam meningkatkan pendapatan 

asli desa 

 

Dampak 

Kepala Desa harus meningkatkan kualitas dari aparatur dalam memberikan 

wawasan yang luas agar mampu melaksanakan strategi tersebut serta Kepala 

desa juga harus memperhatikan yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat 

dalam mensejahterakan kehidupannya. 

 

Pola Keputusan 

Dalam membuat pola Keputusan harus adanya komunikasi dan 

musyawarah antara seluruh pemerintah desa dan masyarakat, sering melakukan 

koordinasi dan keputusan yang di buat harus efektif dan efisien, dan 

berdasarkan hasil musyawarah. 

 

Pemusatan Upaya 

Pemerintah desa harus mampu melihat atau memprediksikan 

permaslahan yang akan datang. Sehingga dapat mengantisipasi permasalahan 

tersebut 

 

Daya Meresap 

Sumberdaya manusia harus di tingkatkan kualitas agar mampu 

menjalankan strategi kepala desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa, 

seperti di adakan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi masyarakat. 
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Faktor pendukung 

Mengadakan pelatihan-pelatihan dalam mengasah kemampuan aparat 

desa dan masyarakat agar mampu melaksanakan strategi kepala desa tersebut. 

Pemerintah desa harus mampu melihat peluang yang dapat meningkatkan 

pendapatan asli desa, dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. 

 

Faktor penghambat 

Aparat desa harus mampu mengubah presepsi masyarakat, dari 

masyarakat tradisional menjadi masyarakat mandiri dan mau menerima 

perubahan-perubahan yang positif. 

Memenuhi fasilitas-fasilitas desa yang masih kurang, agar terciptanya 

efektifitas. 
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