
 

 

ABSTRAK 

Intan Alif Maulina:”Strategi Pengelolaan Aset Desa untuk Meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa di Desa Padamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten 

Garut” 

 

Pendapatan asli desa merupakan sumber pendapatan desa yang dimanfaatkan untuk 

mendukung keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan aset desa.Pengelolaan 

pendapatan asli desa dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa sebagai 

penambah dan pemasukan dan sumber pendapatan desa. Hal ini sesuai dengan pasal 77 

Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Milik Desa. Oleh sebab itu, 

desa memerlukan strategi yang sesuai dalam menentukan arah perkembangan pendapatan 

desanya. Konsep ini berlaku untuk seluruh desa termasuk Desa Padamukti Kecamatan 

Sukaresmi Kabupaten Garut, Pendapatan Asli Desa Padamukti Kecamatan Sukaresmi 

diambil dari potensi alam dan sumberdaya manusia yang bisa dimanfaatkan, potensi-potensi 

itu harus dikelola secara profesional. Akan tetapi, pada kenyataannya sekalipun potensi desa 

ini sangat banyak tapi belum mampu untuk mensejahterakan masyarakat desa. 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk strategi dalam 
mengembangkan asset desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Padamukti 

Kecamatan Sukaresmi KabupatenGarut. 

Penelitian ini menggunakan teori strategi optimalisasi pengelolaan pendapatan asli 

desa menurut Mardiasmo yang terdapat 4 kebijakan pengelolaan pendapatan asli desa, fokus 

penelitian antara lain identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset desa, sitem 

informasi manajemen aset desa, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset desa, 

keterlibatan jasa penilai. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan melakukan 

pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data mengacu pada 

analisis menurut Lexy J. Moleong dengan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan 

wawancara pada kantor Desa Padamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut, dan studi 

pustaka. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Desadi Desa 

Padamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut belum berjalan dengan efektif karena 

masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kemampuan diri dalam usaha 

industry rumahan yang ada sehingga belum mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan 

strategi dalam mengembangkan aset desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa di 

Desa Padamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten masih ada yaitu sulit untuk 

mengembangkan pendapatan asli desa dalam bidang pasar desa dan pasar hewan karena 

masih dikelola oleh pemerintah kabupaten dan belum memiliki website desa sendiri 

sehingga menyebabkan proses transparansi kurangmaksimal. 
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