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ABSTRAK 

Strategi yang dilakukan Kepala  Desa untuk meningkatkan Pendapatan 

Asli  Desa belum sepenuhnya berjalan sebab pemanfaatan sumber potensi desa 

sebagian besar belum terkelola.  Adapun judul yang dibahas yaitu Strategi Kepala 

Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa. Indikator penellitian yaitu menetapkan tujuan atau kondisi 

organisasi yang diinginkan setelah perubahan, mendiagnosis kondisi saat ini 

dalam kaitannya dengan tujuan yang ditetapkan, mendefenisikan aktifitas keadaan 

transisi dan komitmen yang diperlukan untuk memenuhi keadaan yang akan 

datang mengembangkan strategi dan rencana tindakan-tindakan untuk mengelola 

transisi perubahan. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi Kepala Desa dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Desa  dan mengetahui faktor penghambat yang 

dihadapi Kepala  Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Desa Temiang. 

jenis penelitian ini kualitatif bersifat dskriftif, dengan informan penelitian 

ditetapkan sebagai subjek yang diteliti bedasarkan teknik purposive sample yaitu 

sampel bertujuan, dengan demikian informan sebanyak 8 orang. Kemudian 

analisa data tersebut dianalisis dengan teknik Triangulasi yaitu mengecek 

keabsahan data dari hasil wawancara dengan informan. 

 Adapun hasil temuan penelitian yang yaitu dari strategi Kepala Desa 

meningkatkan Pendapatan Asli Desa belum sepenuhnya tepat. Ini dilihat belum 

tergalinya potensi desa dengan maksimmal sehingga retribusi dari sarana potensi 

desa temiang tidak dapat dijadikan sebagai sumber Keuangan Desa. Kemudian 

kurangnya peran kepala desa dalam merencanakan pengembangan potensi Desa 

dengan baik, dan tidak didukung kerja sama semua pihak sehingga sulit 

berkembang.  Pengawasan perkembangan perekonomian sudah dilakukan Kepala 

Desa namun, masih saja pendapatan asli desa tahun 2013 tidak meningkat 

disebabkan kurangnya koordinasi Desa Temiang. Hambatan dalam menjalankan  

strateginya, Kepala Desa belum mampu sepenuhnya menggali potensi Sumber 

Daya Alam Desa dan menetapkan retribusi dari potensi sarana desa yang sudah 

dibangun, perencanaan pembangunan potensi Desa kurang cepat termasuk dalam 

mengerakkan masyarakat  untuk mendukung rencana kepala desa, termasuk 

kurangnya kerjasama semua pihak dalam menggali potensi Desa. 

 

Kata Kunci : Strategi, Potensi Desa, Pendapatan Asli Desa 
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Abstract 

Village chif strategy undertaken to increase revenue village have not 

been fully implemented becausw the untilization of the potentialsources of most of 

the villagehave not managed. As for the title to be discussed include the village 

chief strategy in improving rural income. Research indicators which set a goal or 

desired state of the organizationnafterthe change, diagnose the current state of his 

connetion with the objectives set, definition of the conditions of the state and the 

commitment necessary to meet thecircumstancesthad would cometo develop a 

strategy and action plan of action to manage the transition chages. 

Purpose of research to determine the village chief strategyin improving 

rural income andknowing inhibiting factors facing the villagehead in increasing 

revenue Temiang.  this type of qualitative research is descriptive, with informants 

defined as research subjects studied by purposive sampling techinique is to aim, 

thus informant as many as 8 people. The analyzes the data were analyzed by 

triangulation technique is to check the validity of data froam interviesws with 

informants. 

As For the results by the reserch findings of the village chief strategy in 

improving rulal income is not entirely approriate. The views from the untapped 

potencial of the means village with the maximun so that the retribution of the 

means potential Temiang village can not be used as a source of rural finace.  

Then the lack of village  chief rele in planing thedevelopment of village with good 

potential and is not supported by cooperation of all parties so difficult village. 

supervision the of economic development has been done by the village head, but 

still only village in 2013 revenue increase was not due to a lack coordiation of 

village Temiang. Obstacles in carrying out ist strategy  village heads have not 

been able fully explore the potential of natural resources and the village and set 

retribution payments from potential means of village that have been built. Besides 

the potenial for rural development planing less rapidly including in mobilizing 

comunties to support the plan includingthe village chief drawbacks cooeperation 

pf all parties to explore its potential as a source of village. 

  

Key Words : Strategy, Potential Villages, And Revenue Villages 
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PENDAHULUAN  

 

Pemerintah sebagai penyelengara Negara dalam menjalankan roda 

Pemerintahan harus didukung dengan aturan-aturan yang berlaku. Secara umum 

dalam Pemerintahan Desa setiap kegiatan yang dilakukan untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dengan kepemimpinan. Artinya peran 

dan tugas kepemimpinan sangat utama sebab tanpa adanya peran pimpinan 

tentunya roda Pemerintahan Desa sulit berkembang. Sejalan dengan adanya 

harapan masyarakat  Desa yang menginginkan peningkatan pembangun yang 

dapat diwujudkan melalui Pendapatan Asli  Desa. 

Tolak ukur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya 

dalam memanfaatkan Pendapatan Asli  Desa merupakan faktor penentu dalam 

peranan kepemimpinan.  Pada permasalahan ini pengembangan Pendapatan Asli  

Desa salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Kepala Desa sebagai pemimpin. 

Hasil laut merupakan sumber ekonomi masyarakat Desa Temiang seharusnya 

dapat dikelola oleh  Desa.  Selain itu semasih banyak potensi  Desa yang perlu 

dikembangkan seperti dapat  mendirikan pasar  Desa atau pelelangan ikan, 

masyarakat kekurangan air bersih, tidak adanya pasar hewan, bahkan retribusi 

tambatan perahu yang belum dijalankn dengan maksimal.   

Potensi demikian yang dimiliki  masyarakat  Desa, seharusnya  dapat 

dimanfaatkan secara baik yaitu dari Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya 

Alam. Agar hasil yang diperoleh dapat meningkatkan perekonomian yang 

mandiri bagi masyarakat  Desa Temiang, untuk itu Kepala  Desa dituntut harus 
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mampu menciptakan strategi dari peluang potensi yang ada pada saat ini. 

Kemudian meningkatkan Pendapatan Asli  Desa baik itu melalui strategi yang 

diciptakan guna mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat  Desa Temiang. 

Pada penelitian ini, bahwa kondisi  Desa yang memiliki Sumber Daya 

Alam memiliki potensi untuk dikembangkan oleh Kepala Desa sehingga hasilnya 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.  Untuk tercapainya Pendapatan Asli  Desa 

yang tinggi perlu didukung dengan strategi Kepala Desa dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli  Desa tersebut.  Bila dilihat keadaan di lapangan bahwa strategi 

yang dilakukan Kepala  Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli  Desa belum 

sepenuhnya berjalan. Hal ini dilihat dari data fisik yang terdapat di  Desa 

Temiang berupa hasil kekayaan  Desa meliputi beberapa jenis antara lain Badan 

Usaha Milik  Desa (BUMDES) terdiri dari air bersih, listrik, Tambatan Perahu. 

Selain itu kekayaan Desa di dapat dari Tanah Desa baru sebagian dapat 

dimanfaatkan sebagai usaha kayu yang dikelola Pemerintah Desa, kemudian 

pemanfaatan untuk bercocok tanam sudah bersertifikat 20 hektar yang dikelola  

warga  Desa Temiang. Tetapi lahan kosong yang seharusnya dapat dijadikan 

sebagai sumber kekayaan Desa seluas 2000 hektar  sebagian besar belum tergarap 

atau masih hutan termasuk sarana sungai yang berada disekitar hutan tidak 

termanfaatkan.  Seharusnya Kepala Desa dapat mengerakkan masyarakat agar 

ikut menggali potensi tanah maupun sungai untuk dijadikan sebagai usaha 

pembudidayaan ikan sehingga lahan kosong tersebut dapat terkelola sebagai 

pemasukan Desa. 
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Berangkat dari data pendapatan Tahun 2009-2013 bahwa PAD Temiang 

selama ini hanya bersumber dari dana perimbangan semata,  artinya tidak ada 

peningkatan sumber lain. Seharusnya bila dilihat dari potensi  Desa Temiang 

maka Kepala Desa harus jeli terhadap rancangan strategi yang akan membawa  

Desa lebih maju dengan memanfaatkan kekayaan Desa. Selain menciptakan 

peluang juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat  Desa temiang. 

Karena  Desa Temiang memiliki banyak potensi jika bisa mengembangkannya 

sebagai usaha dengan menggali dan memanfaatkan potensi tersebut sebagai 

pendapatan  Desa yang sah guna menambah Pendapatan Asli  Desa. Berdasarkan 

permasalahan ini perlu adanya strategi Kepala Desa yang bertanggungjawab 

sebagai pemimpin di  Desa Temiang. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

  Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan 

mengetahui bagaimana strategi Kepala  Desa dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Desa Temiang. selain itu untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi 

Kepala  Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Temiang. Kemudian 

akan di temukan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki strategi 

kepala desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa Temiang. 
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METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif bersifat dskriftif. 

Sejalan dengan pendapat Sarwono (2006:193) mendefenisikan bahwa “penelitian 

kualitatif sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.” 

Tujuan penulis membahas penelitian ini dengan pendekatan kualitatif karena 

penulis menggali permasalahan secara mendalam dengan memaparkan keadaan 

yang diperoleh dari hasil wawancara berkaitan dengan strategi Kepala Desa dalam 

menigkatkan Pendapatan Asli  Desa Temiang Kecamatan Senayang Kabupaten 

Lingga. 

2.   Lokasi Penelitian 

   Pelaksanaannya di Desa Temiang Kecamatan Senayang Kabupaten 

Lingga,  alasan memilih lokasi ini bahwa daerah tersebut memiliki potensi 

besar dari segi Sumber Daya Alamnya sehingga perlu adanya strategi yang 

tepat untuk menggali potensi tersebut. 

3.  Informan 

Informan ditetapkan sebanyak 8 orang terdiri dari Seketaris Desa, 

anggota BPD, Ketua Dusun, dan Tokoh Masyarakat yang masing- masing 

unsur  Desa ditetapkan dua orang.  Sedangkan yang menjadi key informan 

dalam penelitian ini Kepala  Desa Temiang. 
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4.  Jenis Sumber Data 

Data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara 

langsung  bedasarkan hasil wawancara dengan informan untuk mengetahui 

permasalahan tentang strategi Kepala  Desa Temiang.  

Data Sekunder, diperoleh dari dokumen yang bersifat mendukung 

data penelitian seperti dokumen dari Kantor  Desa, literatur dan buku 

pendukung yang berkaitan dengan permasalahan. Termasuk juga data 

Keuangan  Desa Temiang dari Tahun 2009-2013. 

 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

      Observasi yaitu turun secara langsung mengamati keadaan Desa 

Temiang, alat pengumpulan data yang digunakan berupa panduan observasi 

yaitu daftar cheklist. Wawancara, mengajukan pertanyaan melalui wawancara 

langsung kepada informan meliputi Seketaris Desa, anggota BPD, Kepala 

Dusun dan Tokoh Masyarakat Desa Temiang.  Dokumentasi merupakan 

pengumpulan data dari berbagai refrensi.  Alat yang digunakan berupa kamera 

untuk mengambil foto-foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

 

TEHNIK ANALISA DATA 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, dianalisis 

dengan mengunakan metode analisis kualitatif.   Proses analisis data dimulai dari 

menelaah seluruh data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi 
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dengan semua informan.  Kemudian didukung dengan data sekunder yang 

diperoleh di lapangan dan selanjutnya dianalisis dengan tehnik Triangulasi. 

 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 Pemerintah Desa merupakan suatu lembaga yang mengatur 

penyelengaraan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa 

merupakan satu kesatuan masyarakat yang tinggal sebagai warga tetap di wilayah 

Desa tersebut.  Pengertian  Desa juga dipertegas dari Peraturan Pemerintah Nomor 

72 Tahun 2005 bahwa “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus  kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan ada-istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

berada di kabupaten/kota.” 

Pada penelitian ini  Desa yang dimaksud adalah  Desa Temiang, dimana 

setiap masyarakat yang tinggal di Desa tersebut merupakan penduduk asli dan 

mayoritas suku melayu. Dengan latar belakang sosial ini masih perlu 

mendapatkan perhatian dari Pemerintah khususnya dalam bidang kesejahteraan 

masyarakat.  Pemerintah  Desa bertangungjawab untuk mengatur semua kebijakan 

di  Desa Temiang agar dapat berkembang sesusai harapan msyarakat. 
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Pemerintah  Desa 

Pemerintah Desa merupakan suatu lembaga yang mengatur 

penyelengaraan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Keberadaan Desa sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan Tahun yang lalu, tetapi 

masalah yang terjadi di dalam Pemerintahan Desa perlu menjadi perhatian 

Pemerintah.  Sejalan dengan pendapat Kartohadikoesemo (Awang, 2010:85) 

bahwa “perkataan (arti kata)  Desa, dusun, desi, seperti juga perkataan Negara, 

negeri, negari, nagaro, negory (Nagarom) berasal dai perkataan Sankskrit 

(Sansekerta) yang bearti tanah air, tanah asal, tanah kelahiran.” 

Pengertian Desa menurut Unang (Wasistiono, 2007:10) menjelaskan 

sebagai berikut : 

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum bedasarkan adat dan hukum 

adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki 

ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena 

sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, 

memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan 

dalam jumlah tertentu dan berhak menyelengarakan rumah tangganya 

sendiri.” 

 

Bedasarkan pendapat di atas bahwa Desa merupakan satu kesatuan 

masyarakat yang tinggal sebagai warga tetap di wilayah Desa tersebut.  Pengertian  

Desa juga dipertegas dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa 

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus  kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 

asal-usul dan ada-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
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Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di 

kabupaten/kota.” 

Pada penelitian ini  Desa yang dimaksud adalah  Desa Temiang, dimana 

setiap masyarakat yang tinggal di Desa tersebut merupakan penduduk asli dan 

mayoritas suku melayu. Dengan latar belakang sosial ini masih perlu 

mendapatkan perhatian dari Pemerintah khususnya dalam bidang kesejahteraan 

masyarakat.  Pemerintah  Desa bertangungjawab untuk mengatur semua kebijakan 

di  Desa Temiang agar dapat berkembang sesusai harapan msyarakat. 

Pemerintah  Desa menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor 72 Tahun 2005 

Pasal 1 ayat 7 adalah “penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa 

dan badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Pemerintah  Desa atau yang disebut juga dengan nama lain adalah Kepala Desa 

dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.” 

Kemudian menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 

14 dan 15 disebutkan bahwa : 

“Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan Pemerintahan 

yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan 

kewenangan Desa seperti pembuatan peraturan Desa, pembentukan 

lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik Desa, dan 

kerjasama antar Desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah 

pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana 

fasilitas umum  Desa, seperti jalan Desa, jembatan Desa, pasar Desa. 

Urusan kemasyarakatani alah pembedayaan masyarakat melalui 

pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang 

kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat." 
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Kepala  Desa sebagai pemimpin dalam melaksanakan roda Pemerintahan  

Desa tentunya harus mampu memberikan kemajuan yang berkembang bagi 

kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat 

Temiang harus didukung dengan sumber dana sebagai alat untuk menjalankan 

pembangunan. Tetapi masalah keuangan di Desa Temiang saat ini, bila dilihat 

dari data yang diperoleh yaitu sumber Pendapatan Asli Desa mengalami 

penurunan bahkan, tidak mengalami peningkatan di Tahun 2013. Untuk itu perlu 

adanya strategi Kepala Desa untuk meningkatkan Keuangan Desa sehingga 

Pendapatan Asli  Desa dapat bertambah. 

Pendapatan Asli Desa merupakan Keuangan Desa yang diperoleh dari 

beberapa sumber Pendapatan  Desa seperti retribusi air bersih, tambatan perahu, 

pasar Desa, listrik, pembudidayaan ikan Kerapu dan koprasi Desa.  Fakta yang 

ada bahwa retribusi yang seharusnya menjadi sumber Keuangan  Desa tetapi saat 

ini tidak terkelola dengan baik.  Oleh sebab itu perlu adanya strategi Kepala  Desa 

untuk mengatur Pendapatan Keuangan Desa sehingga dapat meningkat dan 

hasilnya dapat memajukan kesejahteraan masyarakat  Desa Temiang. 

 

Strategi 

Strategi pada hakikatnya disebutkan Effendy  (2004:32) adalah 

“perencanaan (planing) dan manajemen (management ) untuk mencapai suatu 

tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi 

sebagai peta jalan yang hanya menunjukan arah saja, melainkan harus mampu 

menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.”  



13 
 

Lebih lanjut Teknik Kepemimpinan Pemerintahan diungkapkan Syafiie 

(2003:41) menyebutkan bahwa:  

”Teknik adalah cara atau strategi yang dilakukan seseorang untuk 

mencapai tujuannya. Pemimpin Pemerintahan harus mempunyai berbagai 

teknik dalam mempengaruhi para bawahan atau masyarakatnya agar 

tujuan segera tercapai, sesuai dengan kemampuan pemimpin 

pemerintahan itu sendiri”.  

 

Disebutkan oleh Siagian (2011:26) menyebutkan bahwa “agar 

manajemen strategi benar-benar mencapai sasarannya atau berbagi pihak yang 

terlibat di dalam dengan beraneka ragam peranan perlu memahami proses 

manajemen strategik.”  Menurut Simamora (2004:399) bahwa “keharmonisan 

strategi atau (strategy congruence) adalah sejauh mana sebuah sistem penilain 

kinerja menghasilkan kinerja pekerjaan yang harmonis (sebangun) dengan 

strategi, tujuan, dan kultur organisasi.”  Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Siagian (2011:26) bahwa : 

“Agar organisasi menjadi satuan yang mampu menampilkan kinerja 

tinggi karna organisasi yang berhasil adalah organisasi yang tingkat 

efektivitas dan prodiktivitasnya makin lama makin tinggi hanya dengan 

demikianlah tujuan berbagai sasarannya dapat tercapai dengan hasil yang 

memuaskan.” 

 

Bedasarkan dari pendapat di atas bahwa untuk mencapai hasil yang 

diharapkan harus mampu memberikan strategi yang tepat dalam meningkatkan 

berbagai kebijakan.   Hal ini juga berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh 

Kepala Desa untuk mencapai tujuan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah 

direncanakan sebelumnya.  Dengan adanya strategi yang tepat tentunya tujuan 

yang diharapkan akan tercapai khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli  

Desa.  Menurut Abeng (2006:86) bahwa : 
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“Stategi utama (Key Strategies) merupakan pendekatan umum yang 

digunakan dalam mencapai misi. Banyak cara untuk mencapai satu misi. 

Membangun satu strategi mencangkup kajian tentang opsi (pilihan) yang 

berhubungan dengan tugas dan standar utama serta menyeleksi terbaik 

sebagai pendekatan yang akan digunakan.” 

 

Formulasi suatu strategi yang efektif, diungkapkan oleh Tunggal, 

(1994:73) adalah “bedasarkan suatu definisi yang jelas mengenai misi perusahaan, 

suatu penilain yang tepat dari lingkungan eksternal, dan suatu analisis internal 

yang mendalam dari perusahaan.”   Lebih lanjut Tunggal, (1994:73) menyebutkan 

bahwa ada tiga ramuan yang kritikal terhadap keberhasilan suatu strategi yaitu: 

1. Strategi harus konsisten dengan kondisi dalam lingkungan kompetitif. 

Khususnya, strategi harus mengambil keuntungan dari peluang yang 

ada atau diproyeksikan dan meminimalkan pengaruh dari ancaman 

utama. 

2. Strategi harus menepatkan persyaratan yang realitis arti dari 

kemampuan internal perusahaan. Dengan kata lain, pengerjaan 

peluang pasar perusahaan harus pedasarkan tidak hanya pada 

eksistensi dari peluang demikian, akan tetapi juga pada kekuataan 

internal penting perusahaan. 

3. Strategi harus secara hati-hati dilaksanakan, fokus bab ini pada 

ramuan kedua yakni: analisis yang relitis dari kemampuan internal 

perusahaan. 

 

Pendapatan Asli  Desa 

Kontribusi keuangan Desa secara keseluruhan tidak dapat diandalkan 

sebagai sumber Pendapatan  Desa, jika tidak mengalami peningkatan.  Dipertegas 

oleh Pamudji (Kaho 2007:138) bahwa :  

”Pentingnya posisi keuangan yaitu pemerintah Daerah tidak akan dapat 

melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang 

cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan 

inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara 

nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.” 
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Hal ini dapat dikaitkan dengan pendapat Hermidi (2011:3) dalam artikel 

yang ditulisnya menyebutkan kekayaan dan sumber-sumber pendapatan  Desa, 

pada dasarnya adalah merupakan sumber daya  Desa. Secara umum sumber daya 

bisa dipahami dalam bentuk tanah, tenaga kerja dan modal. Ada juga yang 

berpendapat bahwa sumber daya identik dengan aset, karena disamping 

meliputi property juga termasuk didalamnya unsur manusia atau penduduk  Desa 

(SDM).   

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelengaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 

didalamnya. Sebagaimana yang disebutkan Nurcholis (2011:83) bahwa : 

“Pendapatan  Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening  

Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang 

tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.  Pendapatan  Desa terdiri dari : 

Pendapatan Asli Desa, Bagi hasil pajak kabupaten/kota, Bagian dari 

retribusi kabupaten/kota, Alokasi dana  Desa.” 

 

Dijelaskan Nurcholis (2002:95) menyebutkan bahwa “hasil kekayaan 

Desa merupakan penerimaan dan pendapatan Desa dengan jenis pemanfaatan dan 

kekayaan Desa berupa sewa, pinjam pakai, dan kerjasama pemanfaatan.” Sumber 

Pendapatan  Desa disebutkan oleh Wasistiono (2007:36)  berasal dari : 

a. Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil usaha Desa, hasil 

kekayaan  Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, 

dan lain-lain pendapatan  Desa yang sah. 

b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk  

Desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukan 

bagi Desa. 

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima kabupaten/kota untuk  Desa paling sedikit 10% yang dibagi 

ke setiap  Desa secara proposional yang merupakan alokasi dana  

Desa. 
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d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan 

Pemerintahan. 

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak memikat. 

Pengelolaan Keuangan Desa harus dilakukan dengan baik agar dapat 

dimanfaatkan hasilnya bagi masyarakat Desa Temiang. Untuk itu perlu adanya 

strategi yang dilakukan Kepala Desa sebagai langkah untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli  Desa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Beckhard 

(Sedarmayanti, 2010:82) bahwa suatu  program perubahan seharusnya 

berhubungan dengan proses : 

1. Menetapkan tujuan atau kondisi organisasi yang diinginkan setelah 

perubahan. 

2. Mengdiagonis kondisi saat ini dalam kaitannya dengan tujuan yang 

ditetapkan. 

3. Mendefenisikan aktifitas keadaan transisi dan komitmen yang 

diperlukan untuk memenuhi keadaan yang akan datang. 

4. Mengembangkan strategi dan rencana tindakan-tindakan untuk 

mengelola transisi ini dalam sudut pandang analisis faktor yang 

kemungkinan besar mempengaruhi pengenalan perubahan. 

 

Bedasarkan pendapat  Beckhard (Sedarmayanti, 2010:82) maka penulis 

jadikan sebagai grand teori untuk mengkaji permasalahan berkaitan dengan 

indikator strategi Kepala Desa dalam meningkatkan Keuangan Asli  Desa 

Temiang. 

Hasil Penelitian 

Strategi merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk mencapai 

tujuan organisasi yang diinginkan melalui program yang telah direncanakan 

sebelumnya.  Dalam hal ini strategi yang dimaksud merupakan cara-cara yang 

dilakukan oleh Kepala Desa sebagai pemimpin dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat melalui usaha yang dilakukannya yaitu, dapat menggali potensi 



17 
 

Sumber Daya Alam Desa Temiang.  Dengan adanya usaha yang dilakukan Kepala 

Desa dalam menggali potensi Desa tentunya Pendapatan Asli Desa akan 

meningkat.  

Pendapatan Asli DesaTemiang bersumber dari berbagai segi ekonomi 

antara lain pemanfaatan listrik Desa, pemanfaatan hasil laut yang dapat diekspor 

ke Negara luar, program sarana air bersih yang pemakaiannya dapat digunakan 

masyarakat, termasuk juga usaha sewa tambat kapal di pelabuhan. Semua potensi 

Desa ini ternyata belum terkelola dengan baik sehingga retribusi yang seharusnya 

didapatkan dari potensi ini tidak dapat menambah pemasukan Kas Desa.  Hal ini 

karena kurangnya peran Kepala Desa dalam mengatur strateginya untuk 

mengerakkan masyarakat agar ikut menggali potensi tersebut. Bedasarkan hasil 

penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Pertama, menetapkan tujuan atau kondisi organisasi yang diinginkan 

setelah perubahan, yaitu peraturan Desa tentang pengelolaan retribusi belum ada 

sama sekali, termasuk dalam merencanakan pengembangan pembangunan potensi 

Desa seperti BUMD Desa yang sudah ada tidak terkelola sepenuhnya sehingga 

pemasukan pendapatan asli Desa tidak ada sama sekali.  

Kedua, Mengdiagnosis kondisi saat ini dalam kaitannya dengan tujuan 

yang ditetapkan, yaitu Kepala Desa belum sepenuhnya menjalankan strategi 

kepemimpinannya dengan tepat, sehingga pendapatan Desa pun tidak ada sama 

sekali bila dilihat dari sektor potensi Desa Temiang yang seharusnya dapat 

dikembangkan dan digali dengan cara ikut mengarahkan masyarakat sehingga 
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dapat menaati peraturan termasuk dalam pemungutan retribusi BUMD Desa yang 

telah ditetapkan sebagai pemasukan pendapatan asli Desa Temiang. 

Ketiga, Mendefenisikan aktifitas keadaan transisi dan komitmen yang 

diperlukan untuk memenuhi keadaan yang akan datang. Dalam hal ini pendapatan 

asli Desa juga akan meningkat apabila Kepala Desa ikut berperan secara langsung 

dalam mengatur pengarapan lahan kosong sebagai sumber produksi usaha 

masyarakat Desa Temiang. Namun faktanya peranan Kepla Desa masih kurang 

untuk mengerakan masyarakat agar mau ikut berpartisipasi mengelola potensi 

Desa baik dari Sumber Daya Alam.  Walaupun sosialisasi pengembangan potensi 

Sumber Daya Alam yang dapat dimanfaatkan masyarakat sudah ada diberikan 

Kepala Desa, tetapi karena kurangnya peran Kepala Desa pendapatan asli Desa 

tidak mengalami penigkatan pada tahun 2013.  

Keempat, mengembangkan strategi dan rencana tindakan-tindakan untuk 

mengelola transisi perubahan. Hasil temuan penelitian terungkap bahwa 

kurangnya kerjasama antara Kepala Desa dengan semua unsur masyarakat 

merupakan faktor tidak berjalannya strategi Kepala Desa dalam meningkatkan 

pendapatan asli Desa. Walaupun pengembangan perekonomian Desa Temiang 

sudah ada dilakukanKepal Desa dengan ikut mengawasi  pengelolaannya namun 

karena tidak didukung oleh kerja sama semua pihak pendapatan asli Desa tidak 

mengalami peningkatan tahun 2013.  
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Faktor Hambatan 

Faktor hambatan dalam menjalankan strateginya yaitu Kepala Desa 

belum mampu sepenuhnya menggali potensi Sumber Daya Alam Desa dan 

menetapkan retribusi maupun menarik pungutan dari Badan Usaha Milik Desa  

yang sudah ada yaitu air bersih, Listrik Desa, Tambatan Perahu, Koprasi dan 

Keambah. Selain itu perencanaan pengembagan potensi Desa kurang cepat seperti 

pengolahan tanah lahan kosong termasuk dalam menggerakkan masyarakat untuk 

mendukung pengembagan pendapatan asli Desa yang seharusnya sudah 

direncanakan Kepala Desa di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Desa Temiang. hal ini juga disebabkan  kurangnya kerjasama semua 

pihak dalam menggali potensi Desa sebagai sumber Pendapatan Asli Desa 

sehingga pendapatan asli Desa tahun 2013 nihil (0). 
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