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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan data yang dikutip dari BPS Kabupaten Blitar dalam kurun 

waktu 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2012-2016, kemiskinan di Kabupaten 

Blitar berhasil turun sebanyak 0,86 poin, yaitu dari 10,74 persen menjadi 9,88 

persen. Jika dirata-rata setiap tahunnya angka kemiskinan di Kabupaten Blitar 

turun sebanyak 0,17 poin per tahun. Jika dibandingkan dengan tren penurunan 

secara umum di Provinsi Jawa Timur, penurunan kemiskinan di Kabupaten 

Blitar dalam 5 tahun terakhir relatif lebih lambat. Dalam kurun waktu yang 

sama, angka kemiskinan di Jawa Timur berhasil turun sebanyak 1,35 poin. 

Secara umum angka kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2016 adalah turun. 

Kabupaten Blitar adalah salah satu diantara 31 Kabupaten/Kota yang angka 

kemiskinannya juga turun pada tahun ini. 

Kemiskinan merupakan hal yang menjadi momok dalam penyelengaraan 

pembangunan Indonesia selama ini, baik di tingkat nasional hingga daerah 

terlebih di wilayah pedesaan. Berbagai upaya telah dan terus diupayakan dalam 

upaya mengatasi persoalan kemiskinan. Namun banyak persoalan yang 

menjangkit perdesaan dimana permasalahan itu saling berkaitan satu sama lain 

sehingga ada kecenderungan masyarakat di perdesaan sulit keluar dari 

permasalahan kemiskinan. Kondisi ini diperparah dengan kurang maksimalnya 

upaya pemerintah pusat, daerah dan tentunya desa serta masyarakat untuk 
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benar-benar berupaya mencari jalan keluar dari kemiskinan tersebut semakin 

parah dan bertambah, sebab akar permasalahan serta solusi yang dicanangkan 

belum sepenuhnya menyentuh kemiskinan itu sendiri (korda 2012). 

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, desa adalah 

sarana utama pemerintah untuk menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak 

disejahterakan. Pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam 

pembangunan nasional karena sangat terkait dengan upaya membangun 

Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah (Maharani 

2015). Dalam hal ini intervensi pemerintah yang terlalu besar mengakibatkan 

daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan 

menjalankan mesin ekonomi di perdesaan menjadi terhambat. Mekanisme 

kelembagaan dan sistem ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan 

berimbas pada ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat 

sehingga mematikan semangat kemandirian. 

Otonomi daerah merupakan kebijakan pemerintah daerah yang diberikan 

kepada pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki 

sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan 

mensejahterakan masyarakat (Adhisasmita 2006). Pelaksanaan otonomi daerah 

di indonesia dijadikan alat untuk mengurangi beban pemerintah pusat maupun 

provinsi, dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola 

potensi sumber daya atau yang biasa disebut aset desa yang dimiliki oleh 

daerah serta mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam hal 

kesadaran dan kedewasaan ekonomi. Pemerintah desa memiliki wewenang 
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untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam mengelola aset 

yang dimiliki desa. Pengelolaan aset desa yang maksimal sangat penting bagi 

desa untuk dapat melakukan pembangunan dan mengangkat perekonomian 

masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh 

sebab itu desa memerlukan suatu wadah untuk menumbuhkan kemandirian 

dalam pembangunan dan meningkatkan pendapatan asli desa. 

Zulkarnaen (2016) meneliti pengembangan potensi ekonomi desa melalui 

badan usaha milik desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. 

Hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan BUMDes untuk mewujudkan 

perekonomian desa yang mandiri sangat diperlukan. Melalui BUMDes 

diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi dan lebih 

efektif dalam menghimpun unit-unit usaha dari masyarakat dan pengelolaan 

aset-aset desa untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

Keberadaan BUMDes diharapkan dapat dijadikan sebagai penggerak 

perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatan asli desa, khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat 

perekonomiannya rendah. Menurut PP. No. 72 tahun 2005 pasal 78 pendirian 

BUMDes haruslah didasarkan atau disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi 

yang ada di desa. Semakin besar potensi yang dimiliki oleh suatu desa maka 

semakin besar pula peluang BUMDes untuk mengelolanya. 

Desa Minggirsari adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Kanigoro 

Kabupaten Blitar yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), 

yaitu BUMDes Maju Makmur. Potensi yang dimiliki oleh Desa Minggirsari 
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meliputi lahan pertanian serta sumber daya manusia. Sehingga untuk 

mengelola aset yang dimiliki Desa Minggirsari diperlukan suatu strategi yang 

dapat memberikan kontribusi yang maksimal. BUMDes diharapkan mampu 

mengerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa 

harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. 

Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi yaitu kurangnya 

program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat 

Desa Minggirsari yang masih rendah karena masyarakat Desa Minggirsari rata-

rata bekerja sebagai petani, buruh tani, pengrajin dan peternak diharapkan 

keberadaan BUMDes mampu mendorong perubahan kehidupan ekonomi serta 

sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan asli desa sehingga tingkat perekonomian masyarakat 

desa semakin kuat. 

Pentingnya dilakukan penelitian ini dikarenakan keberadaan Badan Usaha 

Milik Desa merupakan fenomena baru dalam pelaksanaan otonomi daerah 

yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat serta masih sedikitnya peneliti 

yang melakukan penelitian tentang BUMDes. Sehingga penelitian ini 

diharapkan dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan 

otonomi daerah  dalam hal meningkatkan perekonomian desa. 

B.  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan strategi manajemen aset pada BUMDes Maju 

Makmur Desa Minggirsari ? 
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2. Bagaimana peran strategi manajemen aset BUMDes dalam meningkatkan 

pendapatan asli Desa Minggirsari ? 

C.  Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan strategi manajemen aset yang dilakukan BUMDes 

dalam meningkatkan pendapatan asli desa. 

2. Untuk menganalisa strategi manajemen aset yang diterapkan BUMDes 

dalam meningkatkan pendapatan asli desa. 

D.  Manfaat  Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti  

Penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan sehingga membantu membantu memahami strategi 

manajemen aset pada bumdes maju makmur serta memberi kontribusi 

yang berarti dan bermanfaat terhadap ilmu ekonomi yang sudah saya 

pelajari. 

b. Bagi Pembaca Karya Ilmiah 

  Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan 

pembanding dengan topik yang sama. 
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2. Manfaat Praktis dan Bisnis

a. Bagi instansi dan Bisnis

Hasil penelitian ini diharap dapat memberi manfaat serta 

kontribusi bagi pemerintah khususnya pemerintah desa untuk 

mengevaluasi strategi manajemen aset bumdes dalam hal meningkatkan 

pendapatan asli desa sebagai penguat ekonomi desa. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

sebagai referensi serta bahan evaluasi kepada peneliti selanjutnya untuk 

menambah wawasan sehingga dapat dijadikan bahan eksperimen dan 

motivasi selanjutnya. 


