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ABSTRAK  

 

Rizky Zakaria, Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Brawijaya. 2019.  Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan 
Aset Tetap (Studi Kasus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar). 
Pembimbing: Nurkholis dan Abdul Ghofar. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan good governance 
dalam pengelolaan aset tetap Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Objek yang 
diteliti adalah pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan menggunakan 
good governance sebagai kriteria dan root cause analysis sebagai alat untuk 
mencari akar permasalahan dan memberikan saran pemecahan masalah 
pengelolaan aset tetap. Hasil penelitian ini adalah good governance belum 
diterapkan dalam pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. 
Hal ini terlihat dari tidak transparannya pengelolaan aset tetap baik internal 
maupun eksternal organisasi; kurangnya kompetensi pejabat pengelolaan aset 
tetap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, kurangnya penghargaan terhadap 
pengurus barang, dan penggunaan aset tetap yang tidak efisien; kurangnya 
pengawasan oleh pimpinan dan auditor internal, serta tidak jelasnya pemisahan 
wewenang antar organisasi internal Pemerintah Kabupaten Blitar; pelanggaran 
terhadap PP 27/2014 dan Permendagri 19/2016; tidak adanya keterlibatan komite 
secara aktif dalam pengelolaan aset tetap. Implikasi Penelitian ini adalah secara 
teoritis dapat memberikan pemahaman penerapan good governance pada 
pengelolaan aset tetap; secara praktis, dapat menjadi contoh model pencarian 
penyebab masalah pengelolaan aset tetap melalui root cause analysis; secara 
kebijakan, penelitian ini memberikan saran kepada penyusun kebijakan dan 
pengambil keputusan pada Pemerintah Daerah terutama pada Dinas Pendidikan 
Kabupaten Blitar mengenai action plan dalam menangani permasalahan 
pengelolaan aset tetap. 
 
Kata kunci: pengelolaan aset tetap pemerintah, good governance, root cause 
analysis 
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ABSTRACT  

 

Rizky Zakaria, Master Program in Accounting, Faculty of Economics and Business, 
Brawijaya University, 2019. Good Governance Implementation in Fixed Asset 
Management (A Case Study in Blitar Regency Education Office). Supervisors: 
Nurkholis and Abdul Ghofar. 

 

 The objective of this research is to measure the implementation of good 
governance in Fixed Asset Management in Blitar Regency Education Office. The 
object of this study is Blitar Regency Education Office, especially officials involved 
in fixed asset management. This case study uses good governance as the criteria 
and root cause analysis to find the roots of and the solution for the problems. This 
research finds that good governance has not been completely implemented in 
Blitar Regency Education Office, in which internal and external transparency 
regarding fixed asset management process is low. Furthermore, the management 
officials are incompetent and poorly rewarded. In addition, poor monitoring from 
organization leaders and internal audit organizations, unclear authority separation 
between organizations dealing with fixed asset management, violations of 
government regulation number 27/2014 and the Regulation of Ministry of Internal 
Affairs number 19/2016 were found, exacerbated by the passivity of school 
committees in fixed asset management in educational institutions. This research 
provides an understanding about the implementation of good governance in the 
management of fixed assets and can be used as an example for finding causes of 
fixed asset management problems through root cause analysis. Finally, this 
research provides advice for policy and decision makers in regional governments, 
particularly Blitar Regency Education Office, regarding action plans in dealing with 
fixed asset management issues. 
 
 
Keywords: fixed asset management, good governance, root cause analysis 
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BAB V 

CAUSAL FACTOR CHARTING PERMASALAHAN ASET TETAP  

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR 

 

Bab ini akan membahas permasalahan aset tetap yang terjadi pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Blitar dan mencari apa penyebab dari permasalahan 

tersebut menggunakan causal factor charting yang merupakan bagian dari root 

cause analysis. 

5.1. Causal Factor Charting 

Nilai aset tetap Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 

2015 adalah Rp 662.228.725.004 atau sebesar 19,23% dari total aset tetap 

Kabupaten Blitar sebesar Rp3.443.924.224.752. Proporsi aset tetap Dinas 

Pendidikan yang cukup besar dibandingkan dengan SKPD lain merupakan salah 

satu alasan kenapa banyak permasalahan aset tetap yang timbul.  

Sesuai dengan LHP atas LKPD Kabupaten Blitar tahun 2015 Nomor 

70.A/LHP/XVIII.SBY/06/2016, salah satu dasar pengenaan opini WDP adalah 

terdapat aset tetap yang tidak dapat ditelusuri senilai Rp102,05 miliar. BPK tidak 

dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut 

karena informasi dan data yang tersedia tidak memadai pada satuan kerja terkait. 

Secara lebih spesifik permasalahan di Dinas Pendidikan, BPK menjabarkan 

adanya 151 petak tanah yang di atasnya berdiri bangunan sekolah yang belum 

dicatat di Neraca karena belum memiliki nilai, adanya peralatan mesin yang 

bernilai Rp0,00 dan Rp1,00, 27 unit gedung dan bangunan sekolah bernilai 

Rp1,00, dan 6.521 unit aset tetap lainnya bernilai Rp1,00. 
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Berdasarkan hasil opini BPK tersebut peneliti melakukan penelusuran data 

dan kondisi lapangan aset tetap. Permasalahan aset tetap yang ditemukan adalah 

terdapat selisih antara nilai akun aset tetap pada neraca versi laporan keuangan 

dengan jumlah rincian aset tetap versi aplikasi SIMDA BMD, seharusnya rincian 

tersebut dijadikan dasar nilai akun aset tetap pada neraca. Sesuai dengan opini 

BPK, dapat disimpulkan akun aset tetap di neraca laporan keuangan tidak dapat 

diyakini kebenarannya yang disebabkan oleh tidak adanya rincian aset tetap yang 

memadai.  

Sebagaimana yang diungkapkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 

Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Lampiran 

V, terdapat 2 jenis buku barang, yaitu buku barang intrakomptabel dan buku 

barang ekstrakomptabel. Buku barang intrakomptabel adalah buku barang yang 

berisi rincian aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum/kapitalisasi aset 

tetap yang akan disajikan pada akun aset tetap dalam neraca laporan keuangan. 

Sebaliknya, buku barang ekstrakomptabel adalah buku barang yang tidak 

memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dan disajikan dalam catatan laporan 

keuangan pada bagian neraca. Kedua buku ini digunakan untuk mendukung nilai 

yang disajikan pada akun aset tetap dalam neraca, tetapi akun aset tetap pada 

neraca laporan keuangan Dinas Pendidikan tidak didukung dengan buku barang 

intrakomptabel dan ekstrakomptabel yang tersaji pada SIMDA BMD. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti mencoba mencari penyebab 

permasalahan tersebut dengan menggunakan causal factor charting, sehingga 

didapatkan hasil sebagai berikut: 
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Gambar 5.1. Causal Factor Charting Permasalahan Utama Aset Tetap Dinas 
Pendidikan Kabupaten Blitar 

 

 
Sumber: data lapangan, diolah 2019 

 

5.2. Neraca Awal 

Masalah aset tetap pada Dinas Pendidikan sebenarnya telah muncul sejak 

penyusunan neraca awal tahun 2003. Pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten 

Blitar menunjuk penilai aset (appraisal) untuk melakukan penilaian aset tetap yang 
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digunakan dalam penyusunan neraca awal LKPD. Tetapi, hasil penilaian dari 

appraisal tersebut berbeda dengan nilai aset tetap pada Neraca awal. Penyusunan 

neraca awal adalah tantangan pertama pemerintah daerah dalam pengelolaan 

aset tetap (Yusuf, 2015), seharusnya pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam 

melakukan penilaian awal aset tetap yang akan digunakan dalam neraca awal. 

Neraca awal adalah dasar untuk laporan keuangan selanjutnya, apabila kesalahan 

telah timbul pada waktu penyusunan neraca awal maka kesalahan tersebut akan 

terus terbawa terus menerus (Vijay, 2015).  

Total perbedaan data antara neraca awal dengan rincian dari appraisal 

sebesar Rp935.933.500 tidak dapat ditelusuri baik melalui dokumen neraca awal 

yang diperoleh dari BPKAD Kabupaten Blitar maupun data rincian appraisal. Hal 

ini dikarenakan tidak terdapat rincian aset tetap yang tercantum pada neraca awal 

laporan keuangan pemerintah Kabupaten Blitar, sedangkan jumlah per jenis aset 

berbeda dengan rincian yang berasal dari appraisal. Perbedaan yang tidak dapat 

ditelusuri antara rincian aset tetap berdasarkan appraisal dan nilai aset tetap pada 

neraca awal yang digunakan dalam laporan keuangan secara rinci dapat dilihat 

pada Tabel 5.1. 

Tabel 5.1. Perbedaan Neraca Awal dengan Rincian Aset Tetap 
(dalam rupiah) 

No. Aset Tetap Neraca Awal Rincian appraisal Selisih 
1 Tanah   92.425.411.861  92.341.143.061  84.268.800  
2 Peralatan dan Mesin  22.121.587.766   21.848.732.766  272.855.000  
3 Gedung dan Bangunan 137.290.010.278  136.716.185.579  573.824.700  
4 JIJ  25.925.000   25.925.000  - 
5 Aset Tetap Lainnya 5.557.712.180  5.552.727.180  4.985.000  

Total 257.420.647.085  256.484.713.586  935.933.500 
Sumber: hasil appraisal 2003 dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar 2003, 
diolah 

Atas perbedaan tersebut Perbedaan nilai di atas telah terjadi sejak awal 

tersusunnya laporan keuangan, selain itu Dinas Pendidikan kurang 

memperhatikan pengelolaan aset tetapnya selama ini. Oleh karena itu, sesuai 
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dengan karakteristik aset tetap yang tiap tahun selalu bertambah, maka perbedaan 

tersebut menjadi semakin besar. Hasil penelusuran data pada aplikasi SIMDA 

BMD dan aplikasi SIMDA Keuangan, pada 31 Desember 2015 terdapat perbedaan 

sebesar Rp11.952.522.873 (lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 5.2.). 

 

Tabel 5.2. Perbedaan SIMDA BMD dengan SIMDA Keuangan  
per 31 Desember 2015 

(dalam rupiah) 
No Aset Tetap SIMDA BMD SIMDA Keuangan Selisih 
1 Tanah 107.922.007.572 93.330.523.311   14.591.484.261  
2 Peralatan dan Mesin 95.859.646.211   101.983.908.165  (6.124.261.954) 
3 Gedung dan Bangunan 438.191.134.438   438.261.130.338  (69.995.900) 
4 JIJ 113.418.200 113.438.839    (20.639) 
5 Aset Tetap Lainya 30.502.630.360 26.947.313.255  3.555.317.104  
6 KDP 1.592.411.096  1.592.411.096  - 

Total 674.181.247.877 662.228.725.004  11.952.522.873  
Sumber: SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD, diolah 

Terhadap perbedaan tersebut dilakukan penelusuran data lebih lanjut pada 

setiap jenis aset tetap berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual, sehingga diperoleh data perbedaan nilai aset tetap 

pada neraca laporan keuangan dengan rincian aset tetapnya per-tahun. 

 

5.3. Tanah 

Banyaknya lembaga yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan 

sebanding dengan jumlah petak tanahnya. Oleh karena itu, mengingat jumlah 

petak tanah dan nilainya yang lebih besar dibandingkan dengan aset jenis lain, 

maka permasalahan aset tetap tanah merupakan masalah yang cukup pelik yang 

harus dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.  
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Tabel 5.3. Perbedaan Nilai Tanah pada SIMDA BMD dengan Laporan 
Keuangan 2003-2015 

(dalam rupiah) 
No. Tahun  SIMDA BMD   KEU   Selisih  
1 Neraca Awal 93.608.051.646 92.425.411.861   1.182.639.785  
2 2004 - - - 
3 2005 158.970.000  - 158.970.000  
4 2006   40.000.000  -   40.000.000  
5 2007 835.370.002  - 835.370.002  
6 2008  4.924.253.501  732.216.700   4.192.036.801  
7 2009  8.053.122.005  -  8.053.122.005  
8 2010   55.000.006  -   55.000.006  
9 2011 - - - 
10 2012   12.345.667  -   12.345.667  
11 2013   61.999.995  -   61.999.995  
12 2014 - - - 
13 2015 172.894.750  172.894.750  - 

Total 107.922.007.572  93.330.523.311  14.591.484.261  
Sumber: SIMDA BMD, Data keuangan, dan SIMDA Keuangan, diolah 

 

Tabel 5.3. menunjukkan perbedaan data antara keduanya telah terjadi sejak 

awal penyusunan neraca keuangan pada tahun 2003 dan terus terbawa sampai 

tahun 2015.  

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut kepada data appraisal yang digunakan 

sebagai dasar rincian neraca awal, ditemukan bahwa appraisal yang ditunjuk oleh 

Pemerintah Kabupaten Blitar telah membedakan antara tanah yang berstatus hak 

milik pemerintah kabupaten dengan tanah milik desa berstatus tanah bengkok. 

Namun, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Blitar memasukkan semua aset tetap tanah yang dinilai oleh appraisal ke dalam 

neraca awal Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar tanpa melihat kepemilikannya. 

Rincian petak tanah milik pemerintah dan tanah milik non-pemerintah pada Dinas 

Pendidikan yang dibagi per-kecamatan dapat dilihat pada Tabel 5.4. 
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Tabel 5.4. Aset tetap tanah pada Dinas Pendidikan berdasarkan Appraisal 
per Kecamatan 

(dalam rupiah) 

No Kecamatan 
Pemda Non Pemda 

 Total  
(Rp) Petak 

 Nilai  
(Rp) 

Petak 
 Nilai  
(Rp) 

1 DINAS 3  1.013.000.000  0   -  1.013.000.000  
2 SMA/SMK 6   12.474.050.000  0  - 12.474.050.000  
3 BAKUNG 5   481.940.000  26 1.014.022.000   1.495.962.000  
4 BINANGUN 0   - 0   -   - 
5 DOKO 6  2.344.260.000  31 2.343.070.000   4.687.330.000  
6 GANDUSARI 48  5.114.403.985  1  44.400.000   5.158.803.985  
7 GARUM 34  4.056.920.000  0   -  4.056.920.000  
8 KADEMANGAN 8  1.745.265.000  33 2.114.786.850   3.860.051.850  
9 KANIGORO 1  1.250.000.000  0   -  1.250.000.000  

10 KESAMBEN 0   - 0   -   - 
11 NGLEGOK 10  4.139.390.000  25 3.504.812.500   7.644.202.500  
12 PANGGUNGREJO 1  22.440.000  0   -  22.440.000  
13 PONGGOK 49  9.245.675.000  0   -  9.245.675.000  
14 SANANKULON 29  5.123.840.000  0   -  5.123.840.000  
15 SELOPURO 23  3.240.560.000  0   -  3.240.560.000  
16 SELOREJO 2   822.150.000  15 1.273.640.000   2.095.790.000  
17 SRENGAT 40  5.685.892.601  0   -  5.685.892.601  
18 SUTOJAYAN 34  5.313.248.400  0   -  5.313.248.400  
19 TALUN 38  6.219.784.000  0   -  6.219.784.000  
20 UDANAWU 30  3.618.280.000  0   -  3.618.280.000  
21 WATES 11  1.151.215.000  19   723.037.725   1.874.252.725  
22 WLINGI 8  5.938.725.000  0   -  5.938.725.000  
23 WONODADI 6   547.852.500  0   -   547.852.500  
24 WONOTIRTO 2   427.500.000  33 1.346.982.500   1.774.482.500  

Total   394  79.976.391.486.00    183  12.364.751.575  92.341.143.061  
Sumber: Data appraisal 2003, diolah 

Pada tahun 2016 sampai dengan 2017, dilakukan penelusuran lebih lanjut 

oleh peneliti untuk mengetahui keberadaan lokasi tanah, sertifikat, maupun 

dokumen kepemilikan atas tanah tersebut. Penelusuran dilakukan terhadap 763 

petak tanah pada 829 lembaga yang berada di bawah wewenang Dinas 

Pendidikan yang didasarkan pada rincian aset tetap tanah per 31 Desember 2015 

pada aplikasi SIMDA BMD.  
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Tabel 5.5. Kepemilikan aset tetap tanah berdasarkan penelusuran lapangan 

No Kecamatan 
Pemda Non Pemda  Total  

(Rp) Petak  Nilai  
(Rp) Petak  Nilai  

(Rp) 
1 DINAS  4   1.829.485.500   2   1   1.829.485.501  
2 SMA/SMK  9  15.249.050.002   7   236.695.668   15.485.745.670  
3 BAKUNG  3   418.190.000   28   1.077.772.000   1.495.962.000  
4 BINANGUN  5   24.062.000   -     -     24.062.000  
5 DOKO  3   1.978.000.000   39   3.088.930.004   5.066.930.004  
6 GANDUSARI  3   686.660.000   45   3.872.143.985   4.558.803.985  
7 GARUM  21   2.613.810.000   13   1.443.110.000   4.056.920.000  
8 KADEMANGAN  4   1.475.845.000   37   2.384.206.850   3.860.051.850  
9 KANIGORO  3   1.514.150.000   13   8.129.842.001   9.643.992.001  

10 KESAMBEN  1   937.000.000   37   588.000.036   1.525.000.036  
11 NGLEGOK  9   2.569.150.003   33   5.137.052.503   7.706.202.506  
12 PANGGUNGREJO  4   4   36   444.894.783   444.894.787  
13 PONGGOK  4   2.241.800.000   54   8.259.089.144   10.500.889.144  
14 SANANKULON  3   1.381.500.000   29   3.742.340.003   5.123.840.003  
15 SELOPURO  1   735.600.000   22   2.405.060.001   3.140.660.001  
16 SELOREJO  4   885.270.001   30   1.307.390.014   2.192.660.015  
17 SRENGAT  7   2.850.166.600   35   3.063.928.310   5.914.094.910  
18 SUTOJAYAN  22   3.875.000.000   13   1.438.248.401   5.313.248.401  
19 TALUN  1   900.600.000   29   2.717.680.000   3.618.280.000  
20 UDANAWU  12   1.711.540.002   30   4.449.634.000   6.161.174.002  
21 WATES  2   765.475.000   28   1.108.777.725   1.874.252.725  
22 WLINGI  8   5.434.698.004   25   627.825.019   6.062.523.023  
23 WONODADI  1   360.000.000   7   187.852.506   547.852.506  
24 WONOTIRTO  2   508.400.000   35   1.266.082.502   1.774.482.502  

Total  136  50.945.452.116   627   56.976.555.456  107.922.007.572 
Sumber: SIMDA BMD dan Data Lapangan, diolah 

Tabel 5.5. menunjukkan bahwa dari 763 petak tanah senilai 

Rp107.922.007.572, hanya 136 petak tanah dengan nilai Rp50.945.452.116 yang 

merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Blitar.  

Dari gambaran di atas, permasalahan aset tetap tanah Dinas Pendidikan 

Kabupaten Blitar adalah adanya perbedaan data antara nilai yang tercantum di 

neraca laporan keuangan dengan rincian yang terdapat pada SIMDA BMD, 

sehingga nilai tersebut tidak dapat dihandalkan, dan kesalahan pencatatan aset 



 

76 
 

tetap yang seharusnya tidak termasuk dalam aset tetap tanah milik Pemerintah 

Kabupaten Blitar ke dalam nilai aset tetap tanah dalam neraca laporan keuangan. 

 

5.4. Peralatan dan Mesin 

Lembaga yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan sebagian 

besar merupakan sekolah yang mempunyai berbagai macam peralatan untuk 

menunjang kegiatan belajar mengajar (KBM). Peralatan yang digunakan terdiri 

dari berbagai macam jenis dengan jumlah yang tidak sedikit dan nilai nominal 

masing-masing peralatan tidak sebesar jenis aset lain. Meskipun demikian, 

pengelolaan peralatan dan mesin yang berada di sekolah memerlukan perhatian 

dan ketelitian khusus, sehingga peralatan dan mesin tetap terkelola dengan baik. 

Nilai peralatan dan mesin pada neraca laporan keuangan sejak dinilai pada 

tahun 2003 tidak sesuai dengan rincian yang dinilai oleh appraisal dan rincian pada 

SIMDA BMD.  Rincian lebih lanjut perbedaan per-tahun antara neraca dengan data 

dari appraisal dapat dilihat pada Tabel 5.6. 

Tabel 5.6. Perbedaan Nilai Peralatan dan Mesin pada SIMDA BMD dengan 
Laporan Keuangan 2003-2015 

(dalam rupiah) 
No. Tahun  SIMDA BMD   KEU   Selisih  
1 Neraca Awal  25.037.585.578   22.121.587.766   2.915.997.812  
2 2004  1.392.746.684   215.000.000   1.177.746.684  
3 2005  2.092.757.766   6.146.142.250   (4.053.384.484) 
4 2006  2.088.774.644   1.949.335.850   139.438.794  
5 2007  3.766.796.944   2.737.209.100   1.029.587.844  
6 2008  5.538.301.178   207.775.000   5.330.526.178  
7 2009  8.560.915.636   454.363.500   8.106.552.136  
8 2010  2.754.025.782   4.502.838.054   (1.748.812.272) 
9 2011  5.321.193.778   2.546.678.073   2.774.515.705  
10 2012  4.002.670.977   39.303.234.250   (35.300.563.273) 
11 2013  5.941.949.076   10.793.354.552   (4.851.405.476) 
12 2014  15.329.511.495   11.750.648.045   3.578.863.450  
13 2015  14.032.416.674   5.446.133.975   8.586.282.699  

Total  95.859.646.211  108.174.300.415   (12.314.654.204) 
Sumber: SIMDA BMD, Data keuangan, dan SIMDA Keuangan, diolah 
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Peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut data peralatan dan mesin dari 

tahun 2003 sampai dengan 2015. Penelusuran data tersebut dibagi menjadi 2, 

yaitu data yang diperoleh dari rincian neraca awal oleh appraisal pada tahun 2003 

dan data tahun 2004-2015 yang diperoleh dari rincian SIMDA BMD.  

Pada data aset tetap tahun 2003 dilakukan penelusuran apakah aset 

tersebut masih digunakan atau tidak, sedangkan data aset 2004-2015 dilakukan 

penelusuran apakah peralatan dan mesin merupakan milik pemerintah Kabupaten 

Blitar atau pihak lain. 

Dari penelusuran terhadap data aset tetap tahun 2003, apabila dilihat dari 

segi jumlah ditemukan hanya 54.890 unit senilai Rp16.766.703.784 dari total 

235.499 unit senilai Rp5.086.618.982 yang masih digunakan  (rincian pada Tabel 

5.7.). 

Tabel 5.7. Peralatan dan Mesin pada Data Rincian Apprasial yang Terpakai 
dan Tidak Terpakai 

No. 
Jenis 

Peralatan 

Total Terpakai Tidak Terpakai 

Jumlah 
Nilai 

(ribu Rp) 
Jumlah 

Nilai 
(ribu Rp) 

Jumlah 
Nilai 

(ribu Rp) 
1 Angkut  39   417.993   1   5.463   38  412.530 

2 Berat  30   12.930   4   1.320   26  11.610 

3 Bengkel  407   44.123   71   5.350   336  38.773 

4 Tani  43   10.125   1   336   42  9.789 

5 RT & Kantor 216.911  19.194.568   52.740  4.653.068  164.171  14.541.500 

6 Studio  754   286.660   91   41.282   663  245.378 

7 Kedokteran   234   101.681   15   11.195   219  90.486 

8 Laboratorium  17.072   1.778.123   1.967   368.515   15.106  1.409.608 

9 Keamanan  9   2.532   -     -     9  2.532 

Total 235.499  21.848.735  54.890  5.086.619 180.609  16.762.206 
Sumber: Data Appraisal 2003 dan Data Lapangan, diolah 



 

78 
 

Tabel 5.7. menunjukkan hanya 23% peralatan dan mesin pada data tahun 

2003 yang masih terpakai oleh Dinas Pendidikan serta lembaga yang berada di 

bawah kewenangannya. 

Penelusuran lanjutan dilakukan terhadap data 2004-2015 yang merupakan 

data hasil input seluruh lembaga pada tahun 2008 ketika SIMDA BMD 

diaplikasikan di Pemerintah Kabupaten Blitar. Pada data 2004-2015 dilakukan 

penelusuran terhadap kepemilikan peralatan dan mesin tersebut. 

 

Tabel 5.8. Peralatan dan Mesin pada Data SIMDA BMD 2004-2015 
berdasarkan kepemilikan 

No. Jenis 
Peralatan 

Total Pemda Non Pemda 

Jumlah 
Nilai 

(ribu Rp) Jumlah 
Nilai 

(ribu Rp) Jumlah 
Nilai 

(ribu Rp) 

1 Angkut 211 2.150.836 195 1.834.981 16 315855 

2 Berat 260 260.398 187 162.162 73 98236 

3 Bengkel 2.033 2.430.868 1.111 1.259.607 922 1171261 

4 Tani 1.103 393.239 866 291.878 237 101361 

5 RT & Kantor 96.150 45.166.949 73.349 35.586.831 22801 9580118 

6 Studio 1.740 5.021.611 1.168 3.266.864 572 1754747 

7 Kedokteran  628 218.589 423 143.867 205 74722 

8 Laboratorium 17.755 23.307.716 12.643 19.479.998 5112 3827718 

9 Keamanan 34 21.077 23 16.546 11 4531 

Total 119.914 78.971.283 89.965 62.042.734 29.949 16.928.549 
Sumber: SIMDA BMD dan Data Lapangan, diolah 

Tabel 5.8. menunjukkan bahwa ada 21% peralatan dan mesin tercatat pada 

SIMDA BMD yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Blitar.  

Secara garis besar permasalahan peralatan dan mesin yang tergambar dari 

data di atas adalah adanya selisih antara nilai peralatan dan mesin yang tercatat 

pada laporan keuangan dengan rincian, terdapat peralatan dan mesin yang tidak 

terpakai dan masih tercatat dalam rincian, serta terdapat peralatan dan mesin yang 

bukan milik Pemerintah Kabupaten Blitar tercatat dalam aplikasi SIMDA BMD. 
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5.5. Gedung dan Bangunan 

Petak tanah yang cukup banyak pada Dinas Pendidikan sepadan dengan 

banyaknya Gedung dan Bangunan yang berdiri di atasnya. Salah satu unsur 

penunjang utama dalam penyelenggaraan pendidikan adalah adanya sarana 

gedung tempat berlangsungnya KBM. Dinas Pendidikan merupakan SKPD pemilik 

gedung terbanyak di lingkup Pemerintahan Kabupaten Blitar.  

Nilai gedung dan bangunan yang tercantum pada neraca laporan keuangan 

tidak sesuai dengan rincian gedung dan bangunan yang terdapat pada SIMDA 

BMD. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.9. 

Tabel 5.9. Perbedaan Nilai Gedung dan Bangunan pada SIMDA BMD 
dengan Laporan Keuangan 2003-2015 

(dalam rupiah) 
No. Tahun  SIMDA BMD   KEU   Selisih  

1 Neraca Awal 119.723.138.093 137.290.010.278  (17.566.872.186) 

2 2004 6.439.783.551 4.199.740.000  2.240.043.551  

3 2005 7.640.063.727 -  7.640.063.727  

4 2006 14.147.270.204 13.232.128.500  915.141.704  

5 2007 25.973.429.832 25.509.569.000  463.860.832  

6 2008 36.431.822.356 46.979.875.900  (10.548.053.544) 

7 2009 57.348.279.615 34.783.641.611  22.564.638.004  

8 2010 19.269.043.496 17.043.976.178  2.225.067.318  

9 2011 6.048.869.010 2.146.688.780  3.902.180.230  

10 2012 37.909.726.929 45.992.203.678  (8.082.476.749) 

11 2013 54.708.465.858 52.795.451.463  1.913.014.395  

12 2014 25.344.615.550 24.657.839.050  686.776.500  

13 2015 27.206.626.218 27.483.863.650  (277.237.432) 

Total  438.191.134.438  432.114.988.088 6.076.146.350 

Sumber: SIMDA BMD, Data keuangan, dan SIMDA Keuangan, diolah 

Jumlah gedung dan bangunan yang tercatat pada rincian SIMDA BMD 

sebanyak 3.976 unit senilai Rp473.430.906.651, tetapi tidak semua yang tercatat 
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merupakan milik Pemerintah Kabupaten Blitar. Gedung dan bangunan dapat 

dipisahkan menjadi beberapa kepemilikan, yaitu: 

a. Komite, gedung dan bangunan yang diperoleh menggunakan dana 

komite sekolah dan belum diserahkan secara resmi ke Pemerintah 

Kabupaten Blitar 

b. Provinsi, gedung dan bangunan yang diperoleh menggunakan dana 

Provinsi Jawa Timur tanpa melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar 

dan belum dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. 

c. Pusat, gedung dan bangunan yang diperoleh menggunakan dana 

pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dan belum 

dilaporkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. 

d. Lain-lain, gedung dan bangunan yang diperoleh menggunakan dana 

selain di atas dan belum diserahkan maupun dilaporkan pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Blitar. 

Penelusuran lebih lanjut dilakukan terhadap seluruh data rincian gedung dan 

bangunan pada SIMDA BMD yang dijabarkan pada Tabel 5.10. berikut. 
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Tabel 5.10. Jumlah dan Nilai Gedung dan Bangunan pada SIMDA BMD berdasarkan kepemilikan 
(dalam juta rupiah) 

No Unit Total Komite Provinsi Pusat Lain-lain Pemda 
Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai 

1 DINAS 157 24.006,15 - - - - - - 143 20.116,94 14 3.889,21 
2 PRAMUKA 1 119,65 - - - - - - - - 1 119.65 
3 SATAP 14 1.384,87 - - - - - - - - 14 1.384,87 
4 BAKUNG 101 13.954,94 1 121,00 - - - - - - 100 13.833,94 
5 BINANGUN 120 14.743,14 1 0,25 - - 7 438,75 6 987,37 106 13.316,77 
6 DOKO 182 21.430,02 5 144,80 2 168,63 6 1.133,82 3 518,00 166 19.464,76 
7 GANDUSARI 191 20.834,78 5 100,00 10 1.177,08 10 1.198,36 1 122,11 165 18.237,22 
8 GARUM 130 17.040,74 - - - - 3 332,15 7 810,76 120 15.897,84 
9 KADEMANGAN 169 20.785,78 - - 1 48,72 6 521,63 12 1.239,87 150 18.975.56 

10 KANIGORO 113 14.936,27 - - - - - - - - 113 14.936,27 
11 KESAMBEN 184 21.476,80 9 566,27 2 135,83 14 1.587,76 11 940,00 148 18.246,93 
12 NGLEGOK 182 23.382,79 - - 2 154,30 2 198,17 4 1.059,15 174 21.971,18 
13 PANGGUNGREJO 150 18.500,44 1 4,25 2 146,74 2 179,91 8 1.099,53 137 17.070,42 
14 PONGGOK 363 29.552,07 4 255,00 - - 14 2.328,47 5 545,78 339 26.422,81 
15 SANANKULON 127 16.013,21 - - - - - - 6 1.485,00 121 14.528,21 
16 SELOPURO 85 9.993,52 - - - - 1 231,32 4 234,38 80 9.527,82 
17 SELOREJO 180 16.995,99 8 86,00 - - 30 2.382,01 4 245,60 138 14.282,39 
18 SRENGAT 136 16.363,80 12 443,26 3 304,03 5 471,89 4 592,32 112 14.552,30 
19 SUTOJAYAN 122 14.376,58 17 1.458,06 - - 2 203,58 2 290,00 101 12.424,94 
20 TALUN 183 20.786,66 14 331,67 4 440,23 12 1.120,45 23 1.001,43 130 17.892,88 
21 UDANAWU 99 14.054,04 - - - - 2 195,24 1 - 97 13.858,80 
22 WATES 175 13.452,77 - - - - 5 505,57 19 1.550,94 151 11.396,27 
23 WLINGI 151 18.821,82 - - 1 99,79 3 810,00 2 469,46 145 17.442,57 
24 WONODADI 105 9.415,18 1 0,02 - - - - 11 86,58 93 9.328,57 
25 WONOTIRTO 193 16.412,21 - - - - 6 997,80 1 1,00 186 15.414,41 
26 SMA/SMK 363 64.596,68 56 5.909,56 19 1.916,69 119 19.149.59 13 2.937,66 156 34.683,19 

Total 3.976 473.430,91 135 9.420,15 46 4.592,04 249 33.986,47 289 36.332,86 3.257 389.099,38 

Sumber: SIMDA BMD dan Data Lapangan, diolah 
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Tabel 5.10. menunjukkan bahwa dari 3.976 unit senilai Rp473.430.906.651 

ditemukan 719 gedung senilai Rp84.331.530.000 yang bukan milik Pemerintah 

Daerah Kabupaten Blitar. 

Dari 3.257 gedung senilai Rp389.099.376.651 terdapat rehabilitasi gedung 

yang tercatat sebagai gedung baru, berdasarkan buletin teknis 09 tentang 

Akuntansi Aset Tetap yang diterbitkan KSAP tahun 2010 dinyatakan bahwa 

rehabilitasi gedung dan bangunan dilakukan dengan menghapus nilai sebagian 

gedung yang direhabilitasi dan menambahkan nilai gedung yang baru. Segala 

komponen biaya yang dikeluarkan untuk melakukan rehabilitasi termasuk biaya 

pembongkaran gedung lama menambah nilai gedung yang direhabilitasi. 

Hasil penelusuran terhadap rincian gedung dan bangunan pada SIMDA 

BMD di lapangan, terdapat 1.267 rehab gedung dengan nilai Rp182.535.440.024 

yang tercatat sebagai gedung baru (Tabel 5.11.). Kesalahan pencatatan ini 

berakibat nilai gedung yang seharusnya menjadi tidak wajar.  

Tabel 5.11. Nilai Gedung dan Bangunan Rehab pada SIMDA BMD 

No Kecamatan/Unit Jumlah Nilai (Rp) 
1 DINAS  2   85.075.138  

2 SMA/SMK  50   7.662.926.632  

3 BAKUNG  68   9.892.421.715  

4 BINANGUN  66   9.765.328.815  

5 DOKO  64   10.224.164.994  

6 GANDUSARI  64   9.262.220.140  

7 GARUM  81   10.374.222.351  

8 KADEMANGAN  34   4.926.985.609  

9 KANIGORO  73   11.524.999.067  

10 KESAMBEN  86   11.765.695.226  

11 NGLEGOK  23   3.379.470.147  

12 PANGGUNGREJO  66   11.178.788.384 

13 PONGGOK  51   7.525.037.535  
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No Kecamatan/Unit Jumlah Nilai (Rp) 
14 SANANKULON  34   5.434.281.144  

15 SELOPURO  62   6.723.739.180  

16 SELOREJO  64   9.108.448.769  

17 SRENGAT  50   7.596.536.659  

18 SUTOJAYAN  59   9.314.483.526  

19 TALUN  45   7.341.578.190  

20 UDANAWU  74   7.998.795.179  

21 WATES  56   8.370.616.009  

22 WLINGI  46   5.594.087.136  

23 WONODADI  26   3.185.009.526  

24 WONOTIRTO  23   4.213.378.951  

Total  1.267  182.535.440.024  
Sumber: SIMDA BMD dan Data Lapangan, diolah 

Secara garis besar permasalahan gedung dan bangunan yang tergambar 

dari data di atas adalah adanya selisih antara nilai gedung dan bangunan yang 

tercatat pada laporan keuangan dengan rincian, terdapat pencatatan gedung dan 

bangunan rehab yang tercatat sebagai gedung baru, serta terdapat gedung dan 

bangunan yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Blitar tercatat dalam aplikasi 

SIMDA BMD. 

 

5.6. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Pada umumnya Dinas Pendidikan pada pemerintah daerah tidak 

mempunyai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan hampir seluruh jenis aset 

tersebut dibangun dan berada di kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, tetapi pada 

neraca keuangan didapatkan nilai jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 

Rp113.418.200. Nilai tersebut berbeda dengan nilai yang terdapat pada rincian 

aset SIMDA BMD sebesar Rp113.428.839 (Tabel 5.12.).  

 

   

Lanjutan Tabel 5.11. 
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Tabel 5.12. Perbedaan Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada SIMDA 
BMD dengan Laporan Keuangan 2003-2015 

(dalam rupiah) 
No. Tahun  SIMDA BMD   KEU   Selisih  
1 Neraca Awal  62.355.200   25.925.000   36.430.200  
2 2004  340.000   -     340.000  
3 2005  2.950.000   -     2.950.000  
4 2006  350.000   -     350.000  
5 2007  1.300.000   -     1.300.000  
6 2008  -     -     -    
7 2009  4.500.000   23.768.289   (19.268.289) 
8 2010  12.000.000   34.122.550   (22.122.550) 
9 2011  -     -     -    
10 2012  -     -     -    
11 2013  -     -     -    
12 2014  29.623.000   29.623.000   -    
13 2015  -     -     -    

Total  113.418.200   113.438.839   (20.639) 
Sumber: SIMDA BMD dan Data Lapangan, diolah 

Rincian neraca awal yang berasal dari hasil appraisal tidak mempunyai 

perbedaan dengan nilai JIJ pada neraca laporan keuangan, tetapi terdapat 

kesalahan klasifikasi aset JIJ yang seharusnya adalah gedung dan bangunan. 

Rincian appraisal mencatat nilai JIJ adalah Rp25.925.000 dengan rincian: 

Tabel 5.13. Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan Neraca Awal 

No No. Bukti Keterangan Nilai (Rp) 
1 Penampung Air Baku                            SDN Kandangan 1  425.000  
2 Kolam Renang                                          SDN Kamulan 2  15.300.000  
3 Penampung Air Baku                            SLTPN 1 Selorejo  3.400.000  
4 Penampung Air Baku                            SLTPN 1 Selorejo  3.400.000  
5 Penampung Air Baku                            SLTPN 1 Selorejo  3.400.000  

Total 25.925.000 
Sumber: SIMDA BMD dan Data Lapangan, diolah 

Penelusuran lebih lanjut dilakukan terhadap penambahan jalan, irigasi, dan 

jaringan pada tahun 2009, 2010, dan 2014 didapatkan hasil sebagaimana yang 

dapat dilihat pada Tabel 5.14. 
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Tabel 5.14. Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada SIMDA BMD 

No No. Bukti Keterangan Nilai (Rp) 

1 07472/SP2D-LS/1.01.01.01/2009 Penambahan daya 23.094.700 

2 00005/JU.3/1.1.1.1/2009 Penambahan daya 673.589 

3 08745/SP2D-LS/1.01.01.01/2010 Penambahan daya 34.122.550 

4 03380/SP2D-LS/1.01.01.01/2014 Penambahan daya 29.623.000 

Total 87.513.839 
Sumber: Data SIMDA Keuangan, diolah 

Tabel di atas menunjukkan bahwa belanja jaringan pada Dinas Pendidikan 

bertujuan untuk menambah daya listrik gedung. sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan lampiran II.08 

tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 50 bahwa pengeluaran setelah perolehan 

awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang 

kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam 

bentuk kapasitas. mutu produksi. atau peningkatan standar kinerja. harus 

ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. 

Dapat disimpulkan bahwa belanja tersebut bukanlah belanja jalan, jaringan, 

dan irigasi, tetapi pengeluaran setelah perolehan yang harusnya ditambahkan ke 

dalam nilai tercatat aset tetap gedung yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan, 

penambahan daya listrik merupakan bentuk belanja yang menambah peningkatan 

kapasitas alat listrik yang dapat ditampung dalam gedung tersebut. 

 

5.7. Aset Tetap Lainnya 

Klasifikasi aset yang unik dari Dinas Pendidikan adalah adanya aset tetap 

lainnya, jumlah aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan jauh lebih besar 

daripada OPD lain. Aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan terdiri dari buku dan 
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barang bercorak kebudayaan. Buku merupakan hal yang penting dan harus ada 

untuk menunjang KBM. 

Nilai aset tetap lainnya pada neraca laporan keuangan sejak dinilai pada 

tahun 2003 tidak  sesuai dengan rincian yang dinilai oleh appraisal dan rincian 

pada SIMDA BMD. Rincian lebih lanjut perbedaan per-tahun antara neraca 

dengan data dari appraisal dapat dilihat pada Tabel 5.15. 

Tabel 5.15. Perbedaan Nilai Aset Tetap Lainnya pada SIMDA BMD dengan 
Laporan Keuangan 2003-2015 

(dalam rupiah) 
No. Tahun  SIMDA BMD   KEU   Selisih  
1 Neraca Awal  2.044.428.843   5.557.712.180   (3.513.283.337) 
2 2004  301.161.907   170.750.000   130.411.907  
3 2005  431.053.443   104.541.000   326.512.443  
4 2006  1.045.923.697   5.233.240.850   (4.187.317.153) 
5 2007  3.144.269.657   7.162.152.705   (4.017.883.048) 
6 2008  3.970.307.044   75.822.000   3.894.485.044  
7 2009  2.229.802.178   -     2.229.802.178  
8 2010  9.552.466.392   3.578.379.226   5.974.087.166  
9 2011  745.097.891   178.767.001   566.330.890  
10 2012  186.635.143   -     186.635.143  
11 2013  805.441.918   596.707.650   208.734.268  
12 2014  3.927.165.135   4.105.445.643   (178.280.508) 
13 2015  2.118.877.110   139.545.000   1.979.332.110  

Total  30.502.630.360   26.903.063.255   3.599.567.105  
Sumber: SIMDA BMD, Data keuangan, dan SIMDA Keuangan, diolah 

Mengingat karakteristik aset tetap lainnya yang mudah berpindah-pindah, 

maka masalah yang jamak terjadi pada lembaga pendidikan adalah banyaknya 

aset yang hilang maupun rusak. Berdasarkan hasil penelusuran di obyek 

penelitian, atas 410.181 unit dengan nilai sebesar Rp5.552.727.180 yang 

tercantum dalam rincian appraisal, ditemukan sebanyak 16.067 unit aset tetap 

lainnya yang terpakai dengan nilai Rp241.545.600 yang dibagi menjadi 2 jenis aset 

tetap lainnya yaitu aset tetap bercorak kebudayaan dan perpustakaan. Rincian 

mengenai persentase aset tetap lainnya yang terpakai dan tidak lebih rinci dapat 

dilihat pada Tabel 5.16. 
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Tabel 5.16. Persentase Nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca awal yang 
Terpakai 

 

No Jenis Peralatan Total (Rp) Terpakai 
(Rp) 

Tidak Terpakai 
(Rp) 

% 
Terpakai 

1 Budaya 364.996.400 39.629.600 325.366.800 10,86% 

2 Perpustakaan 5.187.730.780 201.916.000 4.985.814.780 3,89% 

Total 5.552.727.180  241.545.600 5.311.181.580 4,35% 

Sumber: Data appraisal dan Data Lapangan, diolah 

 

Berdasarkan hasil causal factor charting tersebut di atas, peneliti akan 

melakukan tahapan root cause analysis berikutnya yaitu, root cause identification 

yang merupakan penjabaran dari penyebab permasalahan tersebut di atas agar 

dapat ditemukan akar dari permasalahan pengelolaan aset tetap pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Blitar.  
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BAB VI 

ROOT CAUSE IDENTIFICATION ATAS PENYEBAB PERMASALAHAN 

PENGELOLAAN ASET TETAP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR 

 

Bab ini akan mencari akar dari penyebab permasalahan yang telah 

teridentifikasi pada bab sebelumnya dan membandingkan akar permasalahan 

yang ditemukan di lapangan tersebut dengan konsep good governance. Dari 

perbandingan tersebut akan diperoleh kelemahan pelaksanaan good governance 

dalam proses pengelolaan aset tetap pemerintah pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Blitar, sehingga akan didapatkan kesimpulan dan saran langkah 

penyelesaian untuk mengatasi permasalahan aset tetap tersebut. 

 

6.1. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah 

Gambar 6.1. Struktur Pengelolaan Aset Tetap Dinas Pendidikan 

 

. Sumber: Data Lapangan, diolah 2016. 
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Dinas Pendidikan mempunyai struktur pengelolaan aset tetap yang berbeda 

dibanding dengan OPD lainnya. Sebagian besar OPD lain hanya mempunyai aset 

tetap yang berada di kantornya sendiri, sedangkan Dinas Pendidikan mempunyai 

ratusan unit pengguna barang (UPB) yang terdiri dari lembaga pendidikan maupun 

unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di tiap kecamatan. Banyaknya UPB 

semakin membuat pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan semakin rumit 

dan kompleks. Aset tetap milik Dinas Pendidikan tersebar pada kantor Dinas 

Pendidikan, UPT di kecamatan, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Negeri 

(SMA/KN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Dasar 

Negeri (SDN).  

Berdasarkan Permendagri 19/2016 Bab III tentang Pejabat Pengelola 

Barang Milik Daerah, Kepala Daerah Kabupaten Blitar adalah pemegang 

kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, yang mempunyai fungsi utama untuk 

menetapkan segala kebijakan pengelolaan aset tetap. Sekretaris Daerah 

Kabupaten Blitar merupakan pengelola barang yang mengatur pelaksanaan 

penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan aset tetap. Dalam 

melaksanakan fungsinya pengelola barang dibantu oleh Kepala BPKAD 

Kabupaten Blitar selaku pejabat penatausahaan barang. Pada level OPD Kepala 

OPD merupakan Pengguna Barang, dalam pelaksanaannya pengguna barang 

dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa 

Pengguna Barang. Kuasa Pengguna barang dalam hal ini diemban oleh Kepala 

Sekolah dan Kepala UPT. Dalam melaksanakan pengelolaan barang dinas, 

Sekretaris Dinas dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna yang 

diemban oleh pengurus barang dinas, sedangkan pada level Kuasa Pengguna 

Barang dibantu oleh Pengurus Barang Pengelola yang merupakan pengurus 

barang di sekolah maupun UPT. Lebih jelas struktur pejabat yang melakukan 

pengelolaan aset tetap Kabupaten Blitar dapat dijabarkan pada Gambar 6.2.  
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Gambar 6.2. Struktur Pejabat yang melakukan Pengelolaan aset Tetap 
Kabupaten Blitar 

 

 

Sumber: Data Lapangan dan Permendagri 19/2016, diolah 2016. 

Apabila struktur pejabat pengelolaan aset ini dipersamakan dengan Model 

Asset Governance yang diperkenalkan Cornish dan Morton (2001) maka Asset 

Owner merupakan Kepala Daerah sebagai pemilik aset, Asset Governor adalah 

Sekretaris Dinas dibantu dengan Kepala BPKAD sebagai pembuat kebijakan 

mengenai aset, dan Sekretaris Dinas serta perangkat di bawahnya sebagai Asset 

manager yang bersentuhan langsung dan mengoperasikan aset tetap pada level 

yang paling dasar.  
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Berikut adalah wawancara yang dilakukan dengan informan mengenai 

struktur organisasi pengelolaan aset tetap pada Kabupaten Blitar: 

Struktur tersebut bagus karena ada pemisahan wewenang dan tanggung 
jawab dan selama ini tidak ada masalah mengenai hal tersebut. Kami di 
Dinas bertanggung jawab pada BPKAD, kalau ada masalah kami langsung 
lapor ke BPKAD. (Pengurus Barang Dinas Pendidikan) 

Kami tidak paham adanya struktur tersebut, karena selama ini kami hanya 
bertanggung jawab pada UPT, kami di sekolah hanya melaporkan aset tetap 
pada Pengurus Barang di UPT. (Pengurus Barang SD) 

Kami bingung mengenai struktur tersebut, kadang kami lapor ke Pengurus 
Barang di Dinas, tetapi tidak jarang kami yang langsung dipanggil oleh 
bidang aset di BPKAD. (Pengurus Barang UPT) 

Struktur tersebut secara organisasi bagus, tetapi dalam praktiknya tidak 
jarang kami yang langsung menangani langsung sampai dengan lembaga 
pendidikan. Hal itu dilakukan karena kami merasa hal tersebut lebih cepat 
untuk dilakukan karena lambatnya proses birokrasi kalau melalui Dinas. 
(Bidang Aset BPKAD) 

Jawaban dari pernyataan di atas menunjukkan terjadi hal yang pro dan 

kontra mengenai struktur pengelolaan aset tetap, dari segi bentuk struktur 

organisasi terjadi pemisahan wewenang sesuai dengan konsep asset governance 

yang diperkenalkan Cornish dan Morton (2001). Di pihak lain, terjadi kebingungan 

pelaku pengelolaan aset pada level dasar mengenai struktur tersebut karena tidak 

mengetahui adanya struktur tersebut. Pada pengelolaan aset tetap level atas, 

terkadang melewati proses birokrasi yang terlalu banyak dan langsung 

menghubungi pengurus barang pada lembaga pendidikan. Hal ini sudah sesuai 

dengan pernyataan bahwa akan terjadi konflik kepentingan karena adanya 

tumpang tindih fungsi dari ketiga pihak tersebut (Moore, 1993 dan Kitchen, 2006). 

Tumpang tindih fungsi ini terjadi ketika Bidang Aset BPKAD merasa bahwa Dinas 

Pendidikan tidak mempunyai kemampuan untuk mengatur lembaga pendidikan 

yang berada di bawah tanggung jawabnya.  
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Meskipun demikian, ketika peneliti memberikan pertanyaan mengenai 

struktur yang diinginkan kepada para pelaku pengelolaan aset tetap, peneliti 

mendapatkan jawaban sebagai berikut: 

Saya rasa tidak perlu, karena struktur yang sekarang sudah bagus. 
(Pengurus Barang Dinas Pendidikan) 

Tidak perlu, karena strukturnya sudah bagus. Hanya saja yang perlu 
ditingkatkan adalah pemahaman dan kemampuan pengurus barang baik di 
Dinas dan lembaga tentang peraturan pengelolaan BMD. (Bidang Aset 
BPKAD) 

Ketidakinginan pelaku pengelolaan aset tetap untuk mengubah sistem 

menunjukkan bahwa struktur tersebut sudah bagus apabila dilaksanakan dengan 

benar, permasalahan terjadi karena ketidakmampuan pengurus barang dalam 

memahami peraturan terkait hal tersebut. Banyaknya Dinas yang berada di bawah 

tanggung jawab BPKAD maka apabila tidak ada pelimpahan wewenang akan 

membuat BPKAD kewalahan.  

 

6.2. Root Cause Identification Penyebab Permasalahan Aset Tetap  

Pada bab sebelumnya telah dilakukan causal factor charting terhadap 

permasalahan utama pengelolaan aset tetap dan didapatkan 5 kategori penyebab 

selisih pada neraca laporan keuangan dengan rincian. Kemudian tahapan 

selanjutnya adalah, peneliti akan menjabarkan 5 kategori penyebab permasalahan 

nilai aset tetap Dinas Pendidikan dan mencari akar dari permasalahan tiap-tiap 

kategori tersebut dengan menggunakan root cause identification dan 

menglasifikasikan akar permasalahan tersebut dengan kode berikut: Transparansi 

ditunjukkan dengan kode (T) pada gambar; Akuntabilitas ditunjukkan dengan kode 

(A); Efektivitas dan Efisiensi ditunjukkan dengan kode (2E); Kepatuhan terhadap 

peraturan ditunjukkan dengan kode (K), dan; Partisipasi Publik ditunjukkan dengan 

kode (P). Berdasarkan hal di atas, peneliti menjabarkan tiap-tiap kategori 

penyebab permasalahan sebagai berikut: 
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6.2.1. Neraca awal 

Penyebab pertama dari selisih yang terjadi antara neraca keuangan dengan 

rincian pada SIMDA BMD adalah pada neraca awal, apabila tidak ditanggulangi  

selisih tersebut akan terbawa terus karena akumulasi aset yang terus bertambah. 

Oleh karena itu perlu dicari penyebab dari selisih antara neraca awal dengan 

rincian pada SIMDA BMD. 

Gambar 6.3. Root Cause Identification Neraca Awal 

 

Sumber: Data lapangan, diolah 2019 

 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh 2 penyebab utama 

terjadinya selisih pada neraca awal yaitu karena tidak terwujudnya transparansi 

dan akuntabilitas yang tercermin pada kurangnya komunikasi dan lemahnya 
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pengawasan pada proses penilaian aset tetap yang digunakan sebagai dasar 

penyusunan neraca awal.  

6.2.2. Tanah 

Tanah merupakan aset yang cukup banyak berada pada Dinas Pendidikan, 

hal ini dikarenakan banyaknya lembaga pendidikan di Kabupaten Blitar dan hal 

inilah yang berkontribusi terhadap rumitnya permasalahan aset tetap Dinas 

Pendidikan Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil root cause identification 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

Gambar 6.4. Root Cause Identification Selisih Tanah  

 

Sumber: Data lapangan, diolah 2019 



 

95 
 

  

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh 4 prinsip good governance 

yang tidak dijalankan dengan baik, sehingga terjadi selisih pada tanah yaitu karena 

tidak terwujudnya transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, serta ketaatan 

terhadap perundang-undangan yang tercermin pada kurangnya koordinasi antar 

OPD, lemahnya pengawasan, kurangnya komitmen pimpinan untuk mengatasi 

permasalahan aset, kurangnya sosialisasi, tidak adanya penghargaan terhadap 

pengurus barang, dan pada proses penilaian aset tetap yang digunakan sebagai 

dasar penyusunan neraca awal. 

 

6.2.3. Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya 

Gambar 6.5. Root Cause Identification Selisih Peralatan dan Mesin dan Aset 
Tetap Lainnya  

 

Sumber: Data lapangan, diolah 2019 
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Sama halnya seperti tanah, peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya 

merupakan aset tetap penunjang utama KBM, sehingga jumlah barang tersebut 

sangat banyak tersebar di tiap lembaga. Peneliti menyatukan peralatan dan mesin 

serta aset tetap lainnya ke dalam satu kategori karena mempunyai karakteristik 

aset yang sama, yaitu aset bergerak. Berdasarkan hasil root cause identification 

didapatkan hasil sebagaimana tergambar pada Gambar 6.5. 

Dari gambar di atas dapat disimpulkan, semua prinsip good governance 

gagal dijalankan. Hal ini tercermin dalam tidak terwujudnya: Transparansi yang 

tergambar pada tidak adanya keterlibatan pengurus barang pada perencanaan, 

kurangnya koordinasi antar instansi baik vertikal maupun horizontal, tidak adanya 

BAST kepada komite, dan tidak adanya komunikasi antara PPTK dengan 

pengurus barang; Akuntabilitas, yang tergambar dalam kurangnya pengawasan 

pimpinan sehingga tidak dapat mengetahui adanya permasalahan internal; 

Ketidakpatuhan terhadap peraturan yang tergambar dalam tidak dilakukannya 

pengamanan dan pemeliharaan aset yang memadai, dan tidak adanya penilaian 

aset; Efektivitas dan Efisiensi, seperti yang dijabarkan sebelumnya, kurangnya 

penghargaan terhadap pengurus barang merupakan salah satu sebab utama 

demotivasi pengurus barang dalam menjalankan tugasnya; Partisipasi pemegang 

kepentingan, barang milik sekolah tidak hanya barang milik pemerintah daerah, 

sehingga sudah sepatutnya ada partisipasi dari pihak komite, tetapi hal ini tidak 

terwujud karena komite dirasa kurang aktif dalam hal pengelolaan aset tetap. 

 

6.2.4. Gedung dan Bangunan 

Gedung dan bangunan adalah penopang utama kegiatan belajar mengajar, 

dengan banyaknya tanah yang tercatat maka gedung yang berada di atasnya 

merupakan aset yang juga dimiliki oleh Dinas Pendidikan. Sesuai dengan jumlah 

gedung yang banyak, maka semakin banyak pula permasalahan yang timbul. Oleh 
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karena itu berdasarkan hasil root cause identification didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

Gambar 6.6. Root Cause Identification Selisih Gedung dan Bangunan  

 

Sumber: Data lapangan, diolah 2019 

Pada gambar di atas didapatkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda 

dengan permasalahan yang terjadi pada jenis aset sebelumnya, tetapi pada 

gedung dan bangunan peneliti menekankan pada permasalahan yang terjadi 

internal yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengurus barang. Hal ini 

menyebabkan tidak dijalankannya prinsip good governance terutama yang 

berhubungan dengan Efektivitas dan efisiensi serta kepatuhan terhadap 

peraturan.  
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6.2.5. Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Sebagaimana yang diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, pada dasarnya 

Dinas Pendidikan tidak memiliki aset tetap dengan kategori jalan irigasi jaringan. 

Oleh karena itu, satu-satunya penyebab terjadinya kesalahan ini adalah 

dikarenakan salah klasifikasi yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman 

pengurus barang tentang peraturan dan aplikasi sebagaimana yang dapat dilihat 

pada Gambar 6.6. di atas. 

 

6.3. Root Cause Analysis Berdasarkan Good Governance 

Setelah dilakukan root cause identification di atas, peneliti mengelompokkan 

akar permasalahan yang telah ditemukan menjadi masing-masing kategori 

berdasarkan prinsip good governance dan menjabarkan hasil wawancara untuk 

mendukung hasil analisis sebagai berikut: 

 

6.3.1. Transparansi  

Sebagaimana dalam ISO 55000 transparansi dalam pengelolaan aset tetap 

adalah strategi sistem pengelolaan aset mencakup pencatatan secara jelas 

tentang fungsi, dan kondisi; pengelola aset sadar akan konsekuensi kesalahan 

yang mungkin terjadi; serta, pencegahan dan mitigasi risiko. Transparansi yang 

dimaksud tidak hanya transparansi terhadap pemegang kepentingan, tetapi juga 

kepada internal organisasi (Grandori, 2004). Ketika berbicara transparansi 

terhadap pejabat pengelola BMD didapatkan informasi sebagai berikut: 

 Transparansi yang terjadi di pengelolaan aset saya rasa sangat kurang, 
karena kami dipandang sebelah mata oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan). Setiap kali kami meminta data jarang sekali diberikan. (Pengurus 
Barang Dinas Pendidikan) 
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Kami selalu siap mendukung pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan, 
kami selalu siap sedia memberikan data yang diminta. (Sekretaris Dinas 
Pendidikan) 

Pernyataan di atas saling bertolak belakang, oleh karena itu ketika 

pernyataan dari sekretaris Dinas Pendidikan dikonfirmasi kepada Pengurus 

Barang Dinas Pendidikan didapatkan jawaban: 

Perhatian tersebut hanya muncul setelah dilakukan inventarisasi baru-baru 
ini, sebelumnya tidak ada perhatian sama sekali. (Pengurus Barang Dinas 
Pendidikan) 

Tidak transparannya PPTK juga terjadi pada level pelaksana di lembaga 

pendidikan, tidak jarang apabila pengurus barang sekolah meminta data dengan 

sedikit memaksa akan berujung kepada konflik. 

Kami tidak sekali dua kali meminta data pengadaan barang sekolah yang 
berasal dari dana BOS kepada PPTK  tapi tidak diberikan. Kalau kami 
meminta terus-terusan akan timbul konflik, daripada hal tersebut terjadi lebih 
baik kami diam saja. Bukan berarti kami tidak mau, tapi kami lebih memilih 
menghindari konflik. (Pengurus Barang Lembaga Pendidikan) 

Sesuai dengan pernyataan di atas, peneliti juga melakukan observasi 

langsung kepada salah satu SMA Negeri di Kabupaten Blitar, dari sekolah tersebut 

didapatkan kondisi bahwa PPTK di sekolah tersebut tidak akur dengan pengurus 

barang. Ketika diajukan pertanyaan mengenai aset tetap sekolah, PPTK lebih 

banyak menjawab “tidak tahu”. Berikut tanggapan kepala sekolah terhadap 

permasalahan ini: 

Saya juga tidak tahu menahu bahwa ada kondisi ini, tidak pernah ada 
laporan kepada saya soal masalah ini. Nanti akan saya selesaikan 
permasalahan ini secara internal. (Kepala Sekolah) 

Selain tidak adanya transparansi dari PPTK kepada pengurus barang, 

pengurus barang juga tidak memberikan informasi mengenai permasalahan yang 

terjadi kepada Kepala Sekolah. Di lain pihak, bentuk transparansi kepada BPKAD 

dapat berupa pencatatan kondisi dan jumlah aset tetap yang sesuai dengan 

belanja APBD, sedangkan transparansi kepada Kementerian dan Dinas Provinsi 

mengenai jumlah barang bantuan aset tetap yang diterima sekolah, dan 
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transparansi kepada Komite bahwa barang telah diterima dan digunakan dengan 

baik.  

Kalau laporan mengenai penggunaan dana APBD yang digunakan belanja 
ada yang diminta BPKAD, yaitu laporan rekonsiliasi. Tapi itu baru tahun ini 
saja, sebelumnya tidak pernah diminta. Untuk Laporan kepada Kementerian 
atau Provinsi kebanyakan pelaporan Berita Acara Serah Terima (BAST). 
Kecuali untuk laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selalu 
diminta. Masalah terjadi ketika banyak bantuan kementerian dan provinsi 
yang tidak melalui Dinas, ini yang membingungkan karena kami tidak tahu 
ada bantuan dan sekolah tidak melapor kepada kami. Status bantuan 
tersebut juga tidak jelas apakah bantuan kepada sekolah disertai dengan 
serah terima yang menyatakan aset tersebut sah milik sekolah atau hanya 
sebatas bantuan tanpa disertai serah terima. (Pengurus Barang Dinas 
Pendidikan) 

Kami selalu melapor tentang pemakaian belanja BOS untuk pembelian aset 
tetap, tapi laporan tentang bantuan dari kementerian atau provinsi tidak 
pernah diminta. Kami juga tidak pernah diminta untuk membuat laporan 
tentang aset tetap yang diberikan oleh komite. (Pengurus Barang Sekolah) 

Definisi aset tetap dalam PP 71/2010 adalah aset berwujud yang mempunyai 

masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk 

digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum. 

Permendagri 19/2016 pasal 3 menyatakan, BMD meliputi barang yang dibeli dari 

APBD atau perolehan lainnya yang sah. Aset tetap yang diperoleh dari luar APBD 

baik itu dari APBN, APBD Provinsi, maupun komite, termasuk dalam klasifikasi 

perolehan lainnya yang sah. Pelaporan semua aset tetap yang diterima oleh Dinas 

Pendidikan dan lembaga pendidikan harus transparan dan meliputi semua aset 

tetap yang diterima, hal ini disebabkan untuk menjaga kehandalan dan kewajaran 

laporan keuangan. Perbedaan nilai aset tetap yang dimiliki dengan aset tetap yang 

tercatat akan menyebabkan nilai aset tetap pada neraca tidak dapat diyakini 

kebenarannya. Nilai aset tetap merupakan salah satu nilai yang material, maka 

nilai aset tetap yang tidak dapat diyakini akan menyebabkan laporan keuangan 

menjadi tidak handal serta akan mempengaruhi kewajaran dan opini yang 

didapatkan dari BPK. 
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6.3.2. Efektivitas dan Efisiensi 

Konsep efektivitas dan efisiensi sebenarnya sudah menjadi barang yang 

umum diungkapkan dalam pelaksanaan birokrasi dan pemerintahan, tetapi apakah 

dalam penerapannya semua pegawai terutama yang terlibat dalam pengelolaan 

aset tetap memahami hal tersebut? 

Ketika kami ditanya tentang efektivitas dan efisiensi saya rasa semua 
pegawai pasti mengetahui apa itu efektivitas dan efisiensi, tapi ketika ditanya 
bagaimana melakukan itu saya rasa kami sendiri belum memahami secara 
penuh bagaimana melakukan dan mencapai hal tersebut. (Pengurus Barang 
Dinas Pendidikan) 

Kami selalu mendorong pengurus barang baik di dinas maupun di lembaga 
agar bekerja dengan efektif dan efisien, tetapi dalam penerapannya kami 
memang belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena setiap 
lembaga mempunyai permasalahannya sendiri. (Bidang Aset BPKAD) 

Sebagai pemeriksa, kami rasa tidak menemukan adanya efektivitas dan 
efisiensi dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap. Sebagai buktinya tidak 
ada hal yang mendukung bahwa pengelolaan aset tetap di Dinas Pendidikan 
telah sesuai dan berjalan dengan baik. (Inspektorat) 

Penelitian ini menerjemahkan efektivitas dan efisiensi sebagai 

memaksimalkan sumber daya yang ada, menghindari organisasi dari kerugian 

finansial, mengurangi biaya transaksi dan kontrak dengan cara insentif dan 

pengendalian, serta sosialisasi peraturan (Mardiasmo, 2012). Ketika hal tersebut 

dijabarkan kepada pejabat pengelola BMD, peneliti mendapatkan jawaban berikut: 

Jujur kami sebagai pengurus barang di Dinas merasa sumber daya yang 
sekarang ada tidak cukup untuk menangani seluruh Dinas Pendidikan, 
karena saya sebagai pengurus barang hanya dibantu seorang petugas 
honorer. Saya sendiri hanya lulusan SMA, karena itu saya harapkan semoga 
ada tambahan pegawai. (Pengurus Barang Dinas Pendidikan) 

Kami sebagai pengurus barang sekolah sebenarnya merasa berat untuk 
melakukan hal ini, karena selain menjadi pengurus barang banyak jabatan 
lain yang melekat pada kami. Pekerjaan kami utamanya adalah guru. 
Meskipun dalam pelaksanaan pengelolaan aset kami dibantu honorer 
sebagai operator aplikasi, tapi kami masih harus mengutamakan pekerjaan 
sebagai pengajar. Terutama setelah guru dijadikan jabatan fungsional 
sehingga kami harus menyusun angka kredit dan sebagainya. (Pengurus 
Barang Lembaga Pendidikan) 
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Kurangnya sumber daya manusia maupun ekonomi selalu menjadi alasan 

klasik dalam melaksanakan jalannya pemerintah, hal tersebut seharusnya tidak 

akan menjadi masalah apabila pegawai tersebut tahu dan mau mengerjakan yang 

harus dilakukan. Tingkat pengetahuan pengurus barang di Dinas dan lembaga 

pendidikan berdasarkan observasi langsung peneliti dapat dikatakan cukup 

rendah, sehingga peneliti menanyakan mengenai sosialisasi peraturan yang 

dilakukan oleh Bidang Aset pada BPKAD.  

Sosialisasi cukup rutin dilakukan, ketika peraturan baru diterbitkan kami 
selalu diundang datang oleh BPKAD. (Pengurus Barang Dinas Pendidikan) 

Sosialisasi merupakan salah satu fungsi utama kami di bidang aset, tanpa 
adanya sosialisasi maka pengurus barang tidak akan mengetahui fungsi 
ataupun kalau ada perubahan fungsi. (Bidang Aset BPKAD) 

Sosialisasi memang dilakukan, tetapi dalam kenyataannya ketika pengurus 
barang kembali ke sekolah mereka. Kebanyakan mereka tidak paham atau 
lebih tepatnya tidak mau paham, pengurus barang di sekolah kebanyakan 
pegawai senior yang paling lama bertahan di sekolah dan dianggap paling 
mengetahui mengenai barang yang ada di sekolah tersebut. Oleh karena itu, 
mereka merasa sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. (Inspektorat) 

Apabila dikaitkan dengan penghargaan yang didapatkan oleh pengurus 

barang, didapatkan jawaban bahwa penghargaan terhadap pengurus barang 

sangat kurang. Hal ini terbukti dengan pernyataan dari pengurus barang sebagai 

berikut: 

Kami sebagai pengurus barang kadang merasa pekerjaan kami tidak 
dihargai, dibandingkan dengan pegawai yang mengurus keuangan kami 
tidak ada apa-apanya. Honor kami pun hanya Rp200 ribu sebulan. Kalau 
kami boleh mengutarakan pendapat, mungkin itu juga berpengaruh terhadap 
kinerja kami. Ketika kami melihat pegawai lain lebih sejahtera sedangkan 
kami tidak mendapatkan hal yang setimpal antara beban dengan 
penghasilan, kami merasa tidak adil. (Pengurus Barang Dinas Pendidikan) 

Jadi pengurus barang ini tidak ada uangnya, karena kami juga guru maka 
kami lebih banyak menyerahkan tugas kepengurusan barang ke tenaga 
honorer yang menjadi operator SIMDA BMD. Honor yang diberikan juga 
semuanya kami berikan kepada honorer. (Pengurus Barang Lembaga 
Pendidikan) 

Kami sebagai salah satu pejabat pengelola BMD yang dapat memberi 
masukan kepada pembuat kebijakan telah merencanakan mengenai analisis 
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beban kerja, karena kami sendiri merasa beban kerja pengurus barang 
cukup tinggi untuk saat ini. (Bidang Aset BPKAD) 

Kurangnya insentif berbasis kinerja berkorelasi terhadap kurangnya 

efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset tetap di tingkat pengurus barang Dinas 

dan lembaga pendidikan, anggapan bahwa pegawai yang bekerja sebagai 

pengurus barang merupakan ‘orang buangan’ masih cukup melekat. Hal yang 

menunjukkan hal tersebut adalah tidak adanya kriteria tertentu dalam perekrutan 

pengurus barang, bahkan pengurus barang Dinas Pendidikan adalah lulusan SMA 

yang sebelumnya bertugas sebagai keamanan di Kantor Dinas Pendidikan. Tugas 

utama dari pengurus barang Dinas Pendidikan lebih banyak kepada mengelola 

persediaan alat tulis kantor (ATK). Pada tingkat pengurus barang lembaga 

pendidikan, tugas pengurus barang pembantu lebih banyak dilakukan oleh honorer 

bukan pegawai yang menempati jabatan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya 

perubahan mindset, selama ini yang diketahui pegawai adalah pengelolaan aset 

tetap itu tidak sepenting pengelolaan keuangan. Padahal pengelolaan aset sama 

pentingnya dengan pengelolaan keuangan. 

Permendagri 19/2016 menyatakan secara eksplisit efektivitas dan efisiensi 

pada 3 bagian, yaitu efektivitas pada bab tentang perencanaan, pengadaan, dan 

tender, sedangkan efisiensi pada bab tentang pemeliharaan, pengadaan, dan 

tender. ISO 55000 juga mengungkapkan pentingnya efektivitas dan efisiensi 

dalam siklus aset, mulai dari perolehan, penggunaan, pemeliharaan, dan 

penghapusan. 

Salah satu yang jarang dilakukan oleh lembaga adalah pemeliharaan, hal 
tersebut bukan tidak ada penyebabnya. Tetapi dikarenakan tidak adanya 
anggaran untuk melakukan pemeliharaan. Rehabilitasi sering dilakukan, tapi 
rehabilitasi merupakan penambahan aset. (Pengurus Barang Dinas 
Pendidikan) 

Pemeliharaan memang jarang kami lakukan, di sekolah yang anggota 
komite sekolahnya aktif. Sumbangan banyak mungkin pemeliharaan dapat 
kami lakukan untuk menjaga kondisi barang tetap terjaga, tapi di sekolah 
yang tanpa iuran pemeliharaan tidak mungkin dilakukan karena tidak ada 
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dana. Pengajuan melalui rencana kebutuhan barang untuk sekolah hanya 
baru-baru ini diperlukan. Selama ini kami menggunakan dana BOS itu pun 
untuk keperluan yang sangat mendesak. (Pengurus Barang Lembaga 
Pendidikan) 

Pemeliharaan barang memang merupakan hal yang jarang dilakukan, dana 

yang berlimpah dari APBD maupun APBN membuat lembaga pendidikan lebih 

mudah untuk mengganti daripada memelihara. Hasil observasi lapangan terhadap 

kondisi aset tetap pada lembaga pendidikan menunjukkan banyaknya kondisi 

barang yang rusak dan tersimpan dalam gudang maupun teronggok begitu saja. 

Kebanyakan barang yang rusak tersebut tidak dapat dimusnahkan karena tidak 

didapatnya persetujuan untuk penghapusan barang. Barang yang rusak tersebut 

dapat mengurangi keefisienan aset tetap yang digunakan untuk menyimpan 

barang tersebut. 

Kami ingin segera menghapus barang yang rusak ini, karena ruangan yang 
harusnya bisa dipakai untuk kelas, lab, ataupun kepentingan lain sekarang 
tidak dapat dimanfaatkan karena untuk menyimpang barang rusak. Sudah 
kami ajukan pertanyaan bagaimana cara menghapus barang, sudah kami 
ajukan penghapusan, tetapi belum ada respon. (Pengurus Barang Lembaga 
Pendidikan) 

Kami sebenarnya juga menginginkan adanya penghapusan secepatnya 
sehingga aset yang ditempati aset rusak tersebut dapat dimanfaatkan, tetapi 
untuk melakukan penghapusan harus ada telaahan khusus sehingga 
pemerintah daerah tidak mengalami kerugian. Jangan sampai aset yang 
masih punya umur ataupun nilai ekonomis dihapus begitu saja. (Inspektorat) 

Maka dari itu inventarisasi penting untuk dilakukan, karena untuk 

mengetahui kondisi terkini mengenai barang yang bisa dipakai dan barang yang 

sudah tidak dapat terpakai. Inventarisasi yang dilaksanakan dan didokumentasi 

dengan baik akan dapat dijadikan dasar untuk penghapusan, setidaknya data awal 

yang telah ditemukan di lapangan dapat ditelusuri kembali untuk meyakinkan 

barang tersebut sudah tidak dapat digunakan.  
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6.3.3. Akuntabilitas  

Dinas Pendidikan merupakan OPD yang terkonsentrasi terhadap KBM, 

sehingga tidak semua lini memahami apakah pengertian dari akuntabilitas. Oleh 

karena itu, terjadi perbedaan pendapat antara pelaku pengelolaan aset tetap pada 

Dinas Pendidikan beserta lembaga pendidikan dengan pelaku pengelolaan aset 

tetap pada BPKAD mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap Dinas 

Pendidikan. 

Secara gamblang mungkin akuntabilitas pengelolaan aset tetap belum 
tercapai, karena tidak secara jelas diungkapkan bagaimana kami harus 
mencapai itu. (Pengurus Barang Dinas Pendidikan) 

Saya tidak tahu secara pasti bagaimana akuntabilitas tersebut dicapai, 
karena saya sendiri tidak mengetahui bagaimana mencapai hal tersebut. 
Kalau hal tersebut wajib dilakukan harusnya tercatat di peraturan. (Pengurus 
Barang Lembaga Pendidikan) 

Akuntabilitas sudah jelas ada dalam pengelolaan aset tetap. Kami sudah 
sering melakukan sosialisasi peraturan, bahkan dalam peraturan secara 
jelas kami harus akuntabel dalam melakukan pengelolaan aset tetap. Sudah 
pasti para pengurus barang paham mengenai konsep transparansi dan 
akuntabel. (Bidang Aset BPKAD) 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan pelaku pengelolaan aset tetap pada 

tingkat dasar di Dinas Pendidikan dan Lembaga Pendidikan tidak mengetahui 

secara pasti konsep akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap. Hal ini bertolak 

belakang dengan jawaban dari pengelola aset pada tingkat pengambil keputusan 

di Bidang Aset BPKAD, pihak BPKAD menyatakan sudah melakukan sosialisasi 

peraturan secara rutin ketika ada kebijakan baru yang terbit. Akuntabilitas dalam 

penelitian ini ditekankan bahwa adanya pemisahan fungsi antar pejabat 

pengelolaan aset tetap dan fungsi pengawasan agar data mengenai aset tetap 

dapat dihandalkan. Ketika hal ini dijelaskan kepada para pelaku, peneliti 

mendapatkan jawaban sebagai berikut: 

Kalau untuk pemisahan fungsi sudah jelas ada pemisahan fungsi antara 
kami sebagai pengelola aset dinas dengan pengelola aset di lembaga, tetapi 
kalau dengan Sekretaris Dinas sebagai pengguna barang kami 
menginginkan adanya kepedulian lebih terhadap pengelolaan aset ini. 
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Selama ini pengelolaan aset dipandang sebelah mata oleh Sekretaris Dinas. 
(Pengurus Barang Dinas Pendidikan)  

Kami sangat peduli dengan pengelolaan aset tetap di Dinas, buktinya kami 
sering mengundang para pengurus barang terkait pengelolaan aset tetap di 
sekolah. (Sekretaris Dinas Pendidikan) 

Pernyataan di atas sangat bertolak belakang antara pengurus barang 

dengan Sekretaris Dinas Pendidikan, pengurus barang merasa tidak ada 

kepedulian terhadap pengelolaan aset tetap sedangkan Sekretaris Dinas merasa 

sudah memberikan perhatian terhadap aset tetap Dinas Pendidikan. Sebagai 

pemilik aset dengan berbagai jenis dan di berbagai lembaga pendidikan, 

seharusnya Sekretaris Dinas Pendidikan lebih peduli dengan asetnya. 

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan ketidakpedulian ini tercermin dari 

banyaknya dokumen kontrak aset yang hilang maupun tidak terdokumentasi 

dengan baik. Selain itu, ketidakpedulian juga tercermin dari kurangnya 

pengawasan dari Sekretaris Dinas terhadap pelaksanaan pengelolaan aset tetap 

secara rutin. Sekretaris Dinas tidak pernah melakukan reviu berkala, tanggung 

jawab, dan perkembangan mengenai penyelesaian permasalahan aset tetap. 

Kepedulian Sekretaris Dinas akan muncul ketika terjadi pemeriksaan dan adanya 

temuan mengenai pengelolaan aset tetap, baik temuan dari Inspektorat Kabupaten 

maupun BPK. Dalam kaitannya dengan auditor independen, peneliti mendapatkan 

jawaban sebagai berikut: 

Kami terkadang bingung dengan kebijakan mana yang harus kami ikuti, 
karena terkadang yang dikatakan Bidang Aset dengan Inspektorat berbeda. 
Jadi kami menyiapkan 2 data yang berbeda. Sudah diminta oleh Bidang 
Aset, kemudian Inspektorat meminta juga. Jadi dalam setahun kami bisa 
diperiksa berkali-kali. (Pengurus Barang Dinas Pendidikan) 

Kami selalu berkomunikasi dengan BPK terkait permasalahan aset tetap 
yang terjadi, sehingga apa yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan 
peraturan. (Inspektorat) 

Selaku lembaga yang menatausahakan seluruh aset Kabupaten Blitar, kami 
selalu mengikuti peraturan yang berlaku. (Bidang Aset) 
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Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan, terjadi disparitas pendapat antara 

auditor internal sebagai pengawas dan bidang aset sebagai pemegang kebijakan 

mengenai aset. Audit internal merupakan hal yang penting dalam kaitannya 

dengan akuntabilitas, seperti yang diungkapkan pada ISO 55000. Oleh karena itu, 

penting bagi pelaksana pengelolaan aset tetap mendapatkan saran dan langkah-

langkah perbaikan dalam menangani permasalahan aset tetap.  

Selama ini audit dilakukan tentang aset tetap, tetapi hanya sebatas 
mengevaluasi tindak lanjut temuan dari BPK. Kami sebenarnya 
menginginkan adanya audit yang membangun, tidak hanya mencari 
kesalahan. (Pengurus Barang Dinas Pendidikan) 

Kami belum melakukan audit mengenai kinerja pengelolaan BMD, karena 
belum punya standar ataupun pedoman teknis audit kinerja. Jadi yang 
sampai sekarang dilakukan hanya mengevaluasi tindak lanjut atas temuan 
BPK. (Inspektorat) 

Salah satu faktor agar akuntabilitas dapat tercapai adalah adanya 

inventarisasi aset tetap yang dilakukan 5 tahun sekali (Pardiman, 2009). 

Inventarisasi ini mengevaluasi 4 aspek aset tetap milik negara/daerah, yaitu 

legalitas, validitas, pelaporan, dan keberadaan serta pemanfaatan. Inventarisasi 

aset baru pertama kali dilakukan pada 2016, 12 tahun sejak neraca awal tersusun. 

Berdasarkan Permendagri 19/2016 pasal 476, inventarisasi harusnya dilakukan 

oleh pengguna barang paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun. Keterlambatan dan tidak 

dilakukannya inventarisasi sebelumnya merupakan salah satu bentuk minimnya 

akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap Dinas Pendidikan. Laporan 

inventarisasi selain sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat yang 

memerlukan informasi tentang kondisi aset tetap terbaru, inventarisasi juga 

sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat bahwa aset tetap digunakan 

dengan baik. 
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6.3.4. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan 

Mengetahui tentang peraturan yang akan dipakai adalah hal paling dasar 

dari pemahaman mengenai peraturan, dalam hal ini ternyata ada perbedaan 

antara pejabat pengelola tingkat pelaksana dan tingkat pengambil kebijakan.  

Kami mengetahui ada peraturan mengenai pengelolaan BMD, tapi 
nomornya sendiri secara pasti kami tidak paham. Isinya mungkin tidak terlalu 
berbeda dengan peraturan sebelumnya, yang pasti ketika kami diminta 
laporan kami siap memberikan. (Pengurus Barang Dinas Pendidikan) 

Sejak pertama kali Permendagri 19/2016 dikeluarkan, kami langsung 
melakukan sosialisasi kepada pengurus barang, mulai dari pengurus barang 
sekolah sampai dengan pengurus barang Dinas. Semua kami kumpulkan 
dan mendapatkan materi, seharusnya mereka mengetahui tentang 
peraturan yang berlaku. (Bidang Aset BPKAD) 

Permendagri 19/2016 membagi isi peraturan menjadi beberapa bab, bab 

yang mengatur pengelolaan barang milik daerah terdiri dari perencanaan 

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, 

penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.  

Menurut Permendagri 19/2016 Bab IV, perencanaan kebutuhan BMD adalah 

kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk 

menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang 

berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Pengguna 

barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan Rencana Kebutuhan 

BMD (RKBMD) memedomani standar barang dan standar kebutuhan. Dalam 

menyusun RKBMD Pengguna Barang menghimpun usulan dari Kuasa Pengguna 

Barang. Berkaitan dengan hal ini peneliti mendapatkan tanggapan dari Pengguna 

Barang dan Kuasa Pengguna Barang sebagai berikut: 

Kami dalam menyusun RKBMD mendapatkan usulan kebutuhan barang dari 
bidang-bidang di Dinas dan mengumpulkan RKBMD dari lembaga 
pendidikan. (Sekretaris Dinas Pendidikan) 
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A. Perencanaan 

Perencanaan Kebutuhan BMD meliputi perencanaan pengadaan, 

pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan. Dari hasil 

observasi peneliti di lapangan secara langsung yang selalu tersusun setiap tahun 

adalah perencanaan pengadaan, sedangkan perencanaan pemanfaatan, 

pemindahtanganan, dan penghapusan tidak disertakan dalam RKBMD.  

RKBMD yang selama ini kami susun memang hanya RKBMD pengadaan, 
karena untuk pemanfaatan, pemindahtanganan itu akan melekat otomatis 
kepada bidang yang mengusulkan. Nanti bidang tersebut yang akan 
mendistribusikan sesuai lembaga atau personil yang membutuhkan. 
Pemeliharaan juga tidak kami buatkan spesifik lokasinya, hanya berupa 
belanja pemeliharaan. Untuk penghapusan kami belum pernah melakukan 
penghapusan karena aset kami masih dianggap bermasalah. (Sekretaris 
Dinas Pendidikan) 

Pengurus barang Dinas Pendidikan yang notabene dianggap paling 

mengetahui kondisi barang ketika dikonfirmasi mengenai keterlibatannya dalam 

penyusunan RKBMD, memberikan tanggapan sebagai berikut: 

Jujur sebagai pengurus barang kami tidak pernah dilibatkan dalam 
penyusunan RKBMD ataupun dimintai pendapat mengenai perencanaan 
kebutuhan barang. (Pengurus Barang Dinas Pendidikan) 

Seharusnya dalam merencanakan kebutuhan harus disertai dengan data 

terkait kondisi aset pada masa lalu, yang dibutuhkan sekarang, dan yang akan 

datang (Mardiasmo, 2004) dan apabila data tidak memadai akan mempengaruhi 

keputusan yang akan diambil maupun dilaksanakan oleh pemerintah (Hanis, et al., 

2011). Dengan tidak dilibatkannya pengurus barang dinas dalam merencanakan 

kebutuhan BMD bukan tidak mungkin Pengguna Barang tidak mengetahui kondisi 

aset terbaru dan apa yang dibutuhkan di masa yang akan datang.  

 

B. Pengadaan 

Setelah perencanaan kebutuhan BMD hal selanjutnya adalah pengadaan, 

pengadaan adalah proses pembelian aset yang dilakukan oleh pemerintah.  
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Pangaribuan dan Sumini  (2010) menggambarkan pengadaan harus memenuhi 

beberapa prinsip, yaitu: 

a. Efisiensi: Dalam proses pengadaan yang dilakukan harus menggunakan dana 

dan daya yang terbatas serta dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Efektif: Pengadaan aset tetap yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan 

dan dapat memberikan manfaat pada tujuan yang telah ditetapkan. 

c. Terbuka dan bersaing: Pengadaan yang dilakukan terbuka bagi penyedia aset 

yang memenuhi persyaratan dan dilakukan dengan persaingan yang sehat 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

d. Transparan: segala informasi terkait dengan pengadaan aset dapat diketahui 

oleh penyedia atau masyarakat umum. 

e. Adil dan tidak diskriminatif: Dalam proses pengadaan yang dilakukan, 

perlakuan sama diberikan kepada semua calon penyedia aset. 

f. Akuntabel: Proses pengadaan harus dapat mencapai tujuan baik secara fisik, 

keuangan, dan manfaat bagi kelancaran kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Hampir sama dengan perencanaan kebutuhan barang, pengurus barang 

tidak dilibatkan dalam prosesnya. Bahkan ketika pengadaan sudah selesai 

harusnya pengurus barang dinas mendapatkan laporan penerimaan barang 

sesuai dengan kontrak. Tidak banyak yang diketahui pengurus barang tentang 

proses pengadaan, tetapi berdasarkan keterangan Inspektorat Kabupaten Blitar 

tidak ditemukan pelanggaran dalam proses pengadaan di Dinas Pendidikan 

Kabupaten Blitar. 

Selama ini kami tidak menemukan permasalahan dalam pengadaan di Dinas 
Pendidikan, semua yang kami periksa sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. (Inspektorat) 
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C. Penggunaan 

Yusuf (2010) mengungkapkan bawah status penggunaan yang jelas 

mengenai pejabat berwenang yang menggunakan aset tetap tersebut, memiliki 

kewajiban untuk menjalankan pengelolaan dan penggunaan aset sesuai dengan 

aturan yang berlaku. Permasalahan aset tetap pemerintah yang dimanfaatkan 

untuk kepentingan pribadi meskipun dampaknya tidak besar namun apabila tidak 

ditangani merupakan penyakit yang sulit untuk diobati dalam kegiatan pemerintah 

(Majid, et al., 2014). Majid, et.al. (2014) selanjutnya mengungkapkan penggunaan 

aset tetap untuk kepentingan pribadi merupakan hal yang lumrah dan umum, batas 

antara hal yang legal dengan hal yang lumrah menjadi hal yang samar. Hal 

tersebut salah satunya disebabkan kurangnya hukuman yang efektif bagi 

pelanggar. 

Selama ini memang belum pernah diadakan penetapan status penggunaan 
aset tetap, sehingga tidak ada pengendalian terhadap aset tetap tersebut. 
(Pengurus Barang Dinas Pendidikan) 

Kami menyadari bahwa penetapan status itu merupakan hal yang penting, 
karena tanpa adanya penetapan status aset maka aset tersebut akan 
pindah-pindah tanpa diketahui. Apabila pejabat tersebut mutasi, promosi, 
atau pensiun harusnya ada serah terima, karena aset tetap melekat pada 
jabatan/unit, bukan pada orangnya. (Inspektorat) 

Observasi langsung di lapangan peneliti juga tidak dapat menemukan 

dokumen penetapan status penggunaan atas aset tetap, bahkan ada aset tetap 

yang tidak digunakan semestinya oleh pejabat yang seharusnya. Di antara lain 

adalah Rumah Dinas di Kantor Dinas Pendidikan yang digunakan oleh Instansi 

Lain. 

 

D. Pemanfaatan 

Selain penggunaan, dalam pengelolaan aset tetap juga terdapat 

pemanfaatan. Perbedaan antara penggunaan dengan pemanfaatan adalah, 

apabila penggunaan merupakan digunakan oleh internal pemerintahan yang 
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memiliki aset tetap tersebut, sedangkan pemanfaatan adalah aset tersebut 

dimanfaatkan oleh pihak di luar pemerintah yang memiliki aset tersebut dengan 

memberikan manfaat ekonomis kepada pemilik aset tetap. Wijayanti (2015) 

mengungkapkan bahwa tidak maksimalnya pemanfaatan aset tetap akan 

menyebabkan inefisiensi ekonomi, adanya aset tetap yang tidak digunakan 

maupun dimanfaatkan akan menimbulkan biaya untuk pemeliharaan dan tidak 

memberikan pemasukan bagi daerah. Dalam kasus Dinas Pendidikan, 

berdasarkan data yang dikumpulkan tidak ditemukan adanya pemanfaatan aset 

tetap Dinas Pendidikan, tetapi berdasarkan hasil penelusuran lapangan ditemukan 

27 unit gedung yang tidak terpakai. Tetapi mengingat bahwa gedung tersebut 

merupakan bekas gedung sekolah dengan bentuk yang unik, maka tidak dapat 

dimanfaatkan untuk kegunaan yang lain. 

Tabel 6.1. Gedung dan Bangunan Tidak Terpakai berdasarkan 
Kecamatan 

 
Nomor Kecamatan Jumlah 

(unit) 
Nilai 
(Rp) 

1 Binangun 3 40.000.000,00 

2 Garum 1 4.000.000,00 

3 Kademangan 4 20.000.000,00 

4 Kesamben 1 104.393.500,00 

5 Nglegok 1 146.304.068,30 

6 Selorejo 2 99.200.669,00 

7 Sutojayan 1 180.000.000,00 

8 Wates 5 103.000.000,00 

9 Wonodadi 6 1.701.625.750,00 

10 Wonotirto 3 239.336.350,00 

TOTAL 27 3.033.589.677,45 

Sumber: Data Lapangan dan SIMDA BMD, diolah 2016. 

 

E. Pengamanan  

Pengamanan merupakan kegiatan pengendalian dan penertiban yang 

difokuskan pada fisik dan administrasi aset tetap, sehingga aset tetap dapat 
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digunakan secara optimal (Wijayanti, 2015). Sesuai dengan Permendagri 19/2016 

Pasal 299, pengamanan dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengamanan fisik untuk 

menjaga fisik aset tidak rusak atau hilang, pengamanan administrasi dengan 

menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti 

kepemilikan aset tetap secara tertib dan aman, serta yang terakhir adalah 

pengamanan hukum yang dilakukan terhadap aset yang belum atau sudah 

memiliki bukti kepemilikan namun belum atas nama pemerintah daerah.  

Pengamanan aset merupakan hal yang paling penting apabila menyangkut 

kepemilikan aset, terutama menyangkut bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat. 

Permasalahan tanah pada Dinas Pendidikan merupakan permasalahan yang 

sudah dari awal tidak pernah terselesaikan. Berdasarkan keterangan dari Bidang 

Aset BPKAD yang terlibat dalam penilaian untuk penyusunan neraca awal 

didapatkan pernyataan sebagai berikut: 

Jadi permasalahan tanah Dinas Pendidikan itu memang sudah terjadi sejak 
awal kami membuat neraca awal, pada saat itu banyak tanah yang dimiliki 
desa tetapi di atasnya berdiri bangunan sekolah yang dimasukkan kepada 
tanah milik pemda Kabupaten Blitar. Karena tanah tersebut sudah masuk ke 
dalam neraca awal pemerintah maka tanah tersebut secara laporan 
keuangan masuk ke dalam milik pemda meskipun secara de facto belum 
tentu tanah tersebut milik pemda, banyak juga yang milik desa dan ada yang 
masih bersengketa. (Bidang Aset BPKAD) 

Sesuai dengan temuan di lapangan pada tabel 5.5., dari 763 petak tanah 

senilai Rp107.922.007.572 yang tercatat pada SIMDA BMD sebagai milik Dinas 

Pendidikan, hanya 136 petak tanah dengan nilai Rp50.945.452.116 yang didukung 

dengan bukti kepemilikan dan benar-benar milik pemda Kabupaten Blitar. Di luar 

tanah yang didukung bukti kepemilikan masih banyak yang tidak ada bukti 

kepemilikan, bahkan ada yang masih terjadi sengketa karena perebutan hak atas 

tanah antara Dinas Pendidikan dengan ahli waris tanah.  

Contoh kasus perebutan tanah terjadi pada SDN Siraman 3, menurut kepala 

sekolah tanah adalah milik pemda yang sedang dalam proses sertifikat tetapi 
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berdasarkan surat keterangan, menyatakan tanah tersebut milik desa. SDN 

Sukoanyar 1 dan 2, sertifikat atas nama pribadi berdasarkan penelusuran lebih 

lanjut ternyata tanah tersebut di atas namakan kepala sekolah saat tanah tersebut 

dihibahkan dari pemilik sebelumnya. Bakung 3, tanah tidak ada sertifikat tetapi 

oleh BPKAD dipasang plakat milik pemda. SDN Panggungduwet 2 dan 3, 

berdasarkan keterangan kepala sekolah dan perangkat desa menyatakan tanah 

tersebut milik pribadi, pemilik tanah SDN Panggungduwet 2 sedang berada di luar 

negeri dan pemilik tanah SDN Panggungduwet 3 akan meminta tanah tersebut 

kembali. Permasalahan-permasalahan di atas harusnya tidak terjadi apabila 

pemda cepat tanggap untuk melakukan pengamanan aset tetap tanah tersebut.  

Kami sering mendapat laporan mengenai permasalahan sertifikat tanah dari 
lembaga, karena kami tidak dapat menyelesaikan secara langsung dan tidak 
punya kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan sertifikasi tersebut. 
Maka kami menyerahkan permasalahan tersebut kepada BPKAD. Ya sudah 
bukan kewenangan kami di Dinas soal sertifikasi tanah di lembaga. 
(Pengurus Barang Dinas Pendidikan) 

Kami di BPKAD berusaha menyelesaikan permasalahan tanah, tapi 
memang tidak bisa maksimal karena harus melalui bagian hukum apabila 
sudah masuk sengketa hukum. Permasalahan tanah ini sangat rumit karena 
melibatkan banyak pihak, dari pihak penggugat, desa, sekolah, bagian 
hukum, badan pertanahan nasional (BPN), dsb. Waktu yang dihabiskan 
untuk menyelesaikan permasalahan ini menjadikan hal tersebut untuk 
sekarang bukan prioritas. Jadi, untuk sekarang masih dicoba diselesaikan 
sambil jalan. (Bidang Aset BPKAD) 

 

F. Penilaian 

Penilaian merupakan kegiatan yang didasarkan pada fakta yang objektif dan 

relevan dengan metode tertentu untuk memperoleh nilai aset daerah (Wijayanti, 

2015). Sedangkan menurut Permendagri 19/2016 pasal 325 penilaian BMD 

dilakukan hanya dalam 3 kesempatan, yaitu penyusunan neraca pemerintah 

daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Selain 3 kesempatan tersebut 

pada pasal 328 menyatakan, dalam kondisi tertentu, Kepala Daerah dapat 

melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai BMD yang telah 
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ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah. Salah satu hal yang dapat memicu 

adanya penilaian adalah adanya temuan BPK, temuan BPK yang selalu berulang 

setiap tahun adalah adanya nilai aset yang masih Rp0,00 dan Rp1,00, oleh karena 

itu perlu dilakukan penilaian agar diperoleh nilai aset yang wajar. Dari hasil 

penelusuran data lapangan terdapat 16 petak tanah atas nama pemda yang dan 

171 Gedung dan Bangunan yang berada di bawah tanggung jawab Dinas 

Pendidikan bernilai Rp1,00. Atas permasalahan tersebut BPK telah menyarankan 

kepada pengelola barang untuk membentuk tim penilaian. Tetapi masalah tersebut 

masih belum terselesaikan sampai penelitian dilaksanakan.  

Kami di Kabupaten Blitar tidak mempunyai pegawai yang mempunyai 
sertifikat penilai, oleh karena itu kami akan bekerja sama dengan Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Tetapi sampai sekarang 
belum ada respon, untuk melakukan penilaian melalui penilai swasta kami 
belum menganggarkan hal tersebut. (Bidang Aset BPKAD) 

Permasalahan aset tetap yang masih bernilai Rp0,00 dan Rp1,00 harus 

segera diselesaikan agar kewajaran nilai aset tetap dapat tercapai dan neraca 

keuangan dapat dihandalkan, karena tidak mungkin masalah tersebut 

terselesaikan tanpa adanya penilaian. 

 

G. Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan 

Pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan aset dapat dijadikan 

sebagai satu kesatuan. Pemindahtanganan adalah kegiatan pengelolaan 

memindahkan kepemilikan aset tetap keluar dari kepemilikan pemerintah, 

pemindahtanganan terjadi atas aset yang masih memiliki nilai ekonomis. Bentuk 

pemindahtanganan yang dapat dilakukan adalah penjualan dan tukar menukar, 

hibah, dan penyertaan modal. Pemusnahan adalah kegiatan pengelolaan aset 

tetap untuk memusnahkan aset tetap yang tidak memiliki nilai ekonomis. Kedua 

jenis kegiatan tersebut akan berujung kepada penghapusan. Rangkaian kegiatan 

ini tidak pernah dilakukan oleh Dinas Pendidikan. 



 

116 
 

  

Dalam melaksanakan penghapusan kami harus meneliti barang yang akan 
dipindahtangankan, dimusnahkan, atau dihapus. Tetapi karena 
permasalahan aset kami belum selesai, maka kami tidak dapat menghapus 
aset tersebut. (Pengurus Barang Dinas Pendidikan) 

Kami ingin sekali menghapus barang yang rusak berat, tetapi sampai 
sekarang belum ada respon. Dari Dinas sampai BPKAD belum merespon 
pengajuan kami. (Pengurus Barang Lembaga Pendidikan) 

Kami menerima pengajuan penghapusan aset tetap yang diajukan dinas dan 
lembaga pendidikan, tetapi kami sendiri belum berani melakukan hal 
tersebut. Apabila pengajuan penghapusan dilakukan rutin sebelumnya saya 
yakin aset tetap akan terjaga dengan baik dan tidak menumpuk masalah 
seperti sekarang. Apabila permasalahan aset Dinas Pendidikan sudah 
selesai kami ingin adanya pengajuan penghapusan dilakukan rutin sehingga 
aset tetap yang rusak berat dan tidak terpakai dapat segera dihapus. (Bidang 
Aset BPKAD) 

Berdasarkan observasi di lapangan, aset tetap yang rusak dibiarkan 

tergeletak dan menghabiskan tempat. Barang yang rusak berat tersebut harus 

segera dimusnahkan, apabila tidak dapat menghapus maka seharusnya difasilitasi 

untuk media penyimpanan yang tidak menyita tempat yang bisa digunakan untuk 

kegiatan lain yang lebih bermanfaat.  

 

H. Penatausahaan 

Permendagri 19/2016 mendefinisikan penatausahaan sebagai rangkaian 

kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembukuan yang dimaksud 

dalam peraturan adalah Pengguna Barang/Kuasa Pengguna barang harus 

melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang berada di bawah 

penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa 

Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.  

Tidak semua aset tetap yang berada di bawah penguasaan kami 
dimasukkan ke dalam aplikasi SIMDA BMD, karena kami sendiri sebenarnya 
tidak paham mana yang harus dimasukkan ke dalam aplikasi. Kami takut 
ada kesalahan, karena ada juga bantuan yang dari APBD Provinsi, 
Kementerian, dan dari komite yang kami bingung harus dimasukkan atau 
tidak. (Pengurus Barang Lembaga Pendidikan) 
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Berdasarkan observasi lapangan pada aplikasi SIMDA BMD terdapat menu 

yang dapat menentukan kode pemilik dari aset tersebut, sehingga tidak ada alasan 

untuk tidak memasukkan aset tetap tersebut ke dalam aplikasi. 

Inventarisasi adalah kegiatan penghitungan fisik aset daerah yang bertujuan 

untuk meyakinkan kebenaran kepemilikan serta menilai kewajaran sesuai dengan 

kondisi aset tetap daerah (Pangaribuan & Sumini, 2010). Menurut Hilmah (2013) 

tujuan inventarisasi aset tetap yaitu: Meyakini fisik aset yang terdapat dalam 

dokumen aset tetap daerah; mengetahui kondisi aset tetap daerah; untuk 

mencapai tertib administrasi yaitu aset tetap yang rusak, hilang atau belum tercatat 

disesuaikan dalam dokumen pencatatannya; dapat melakukan pendataan terkait 

dengan permasalahan aset misalnya sengketa tanah, aset yang hilang dll; dan 

terakhir, untuk dapat memberikan informasi terkait dengan nilai aset daerah yang 

diperlukan dalam penyusunan neraca keuangan daerah. Inventarisasi dianggap 

sebagai salah satu bentuk untuk mengetahui ada tidaknya permasalahan aset 

tetap yang terjadi di suatu organisasi pemerintahan, inventarisasi yang dilakukan 

dengan baik data yang dihasilkan pun akan baik (Wijayanti, 2015).  

Kenapa kami tidak pernah melakukan inventarisasi, karena selama ini tidak 
ada pengajuan dan rekomendasi dari BPK untuk dilakukan inventarisasi. 
Baru tahun kemarin Dinas Pendidikan mengajukan inventarisasi aset 
tetapnya. (Bidang Aset BPKAD) 

Berdasarkan Permendagri 16/2019 pasal 476 pengguna barang melakukan 

inventarisasi paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun, inventarisasi pada Dinas 

Pendidikan pertama kali dilakukan pada tahun 2016. Sejak neraca awal disusun 

pada tahun 2003 untuk neraca awal 2004 tidak pernah dilakukan inventarisasi, 

sehingga sudah terlambat 11 tahun dari ketentuan. Terlambatnya inventarisasi 

aset tetap menyebabkan masalah yang sudah terjadi di masa lalu semakin besar 

dan semakin menumpuk sehingga makin sulit diselesaikan. 
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Bagian terakhir dari pengelolaan aset tetap adalah pelaporan, sebagaimana 

yang disebutkan dalam pasal 478 dan 479 Permendagri 19/2016 kuasa pengguna 

barang harus menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan 

barang kuasa pengguna tahunan untuk disampaikan kepada pengguna barang. 

Pengguna barang menghimpun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan 

tahunan sebagai bahan penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan 

tahunan. Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud di atas digunakan 

sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD dan disampaikan kepada pengelola 

barang. Pengelola Barang harus menyusun laporan barang pengelola semesteran 

dan laporan barang pengelola tahunan serta harus menghimpun laporan barang 

pengguna semesteran dan tahunan sebagai bahan penyusunan laporan BMD 

yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah. 

Peneliti melakukan konfirmasi apakah keharusan menyusun laporan ini dilakukan 

oleh pengurus barang, didapatkan tanggapan berikut: 

Kami tidak pernah membuat laporan yang dimaksud, tahun ini kami hanya 
melakukan rekonsiliasi antara keuangan dan BMD. Berapa belanja yang 
dikeluarkan jumlahnya harus sama dengan aset yang masuk. (Pengurus 
Barang Dinas Pendidikan) 

Untuk menyusun neraca pemerintah setiap tahun kami hanya melakukan 
rekonsiliasi, apabila ada kesalahan pada klasifikasi belanja pada neraca 
maka akan dikoreksi. Demikian juga sebaliknya, apabila ada kesalahan dari 
rincian BMD maka akan kami koreksi. Karena tujuan dari rekonsiliasi adalah 
menyamakan antara nilai neraca dengan rinciannya. Mulai tahun ini kami 
melakukan rekonsiliasi antara neraca keuangan dengan neraca BMD. 
(Bidang Aset BPKAD) 

Dari hasil observasi langsung oleh peneliti didapatkan hal yang serupa 

dengan pernyataan yang dikemukakan oleh informan. Tidak didapat adanya 

laporan barang pengguna dan barang pengelola baik semesteran maupun 

tahunan, yang didapatkan hanya data yang bisa dilihat langsung melalui aplikasi 

SIMDA BMD. 
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I. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 

Permendagri 19/2016 pasal 480 menyatakan bahwa menteri melakukan 

pembinaan pengelolaan BMD dan menetapkan kebijakan pengelolaan BMD. 

Pasal 481-483 mengungkapkan bahwa pengawasan dan pengendalian dilakukan 

oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban dan pengelola barang 

melalui pemantauan dan investigasi. Dalam melakukan pengawasan dan 

pengendalian, baik pengguna/kuasa pengguna barang dan pengelola barang 

dapat meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan 

audit tidak lanjut hasil pemantauan dan penertiban. Secara lebih jelas gambaran 

pengawasan pengendalian dapat dilihat pada Gambar 6.7.  

Gambar 6.7. Struktur Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian 
Pengelolaan Barang Milik Daerah 

 

Dari observasi langsung yang dilakukan peneliti, pengawasan secara 

langsung tidak pernah dilakukan, tetapi ada keinginan dari Inspektorat Kabupaten 

Blitar untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai aset tetap di Dinas 
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Pendidikan, karena masalah pada Dinas Pendidikan sudah sangat akut dan sulit 

untuk diselesaikan.  

 

6.3.5. Partisipasi Pemegang Kepentingan  

Dinas Pendidikan sangat berhubungan erat dengan masyarakat, mulai dari 

siswa pada lembaga pendidikan, orang tua murid yang duduk dalam komite, dan 

masyarakat yang berada di sekitar lokasi lembaga pendidikan. Sudah menjadi hal 

yang wajib bagi masyarakat atau pemegang kepentingan untuk menjaga dan 

memelihara aset tersebut. Tanpa adanya partisipasi publik maka bukan tidak 

mungkin hal tersebut akan menghambat proses KBM. Pentingnya partisipasi 

publik tercermin dari hasil wawancara dengan para informan sebagai berikut: 

Partisipasi publik sangat penting dalam keberlangsungan kami, karena tidak 
sedikit barang yang ada di sekolah yang merupakan sumbangan dari komite. 
(Pengurus Barang Lembaga Pendidikan) 

Sudah pasti partisipasi publik harus ada untuk menjaga dan mengamankan 
aset tetap Dinas Pendidikan, karena adanya sekolah di pemukiman warga 
secara tidak langsung itu menjadi fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh 
warga sekitar. (Bidang Aset BPKAD) 

Permendagri 19/2016 sendiri menyebutkan pentingnya partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan aset tetap. Partisipasi masyarakat yang paling 

penting adalah dalam aspek pengawasan. Pada Pasal 88 Permendagri 19/2016 

tender dapat dibatalkan apabila ada pengaduan masyarakat tentang adanya 

dugaan kolusi, korupsi, nepotisme yang melibatkan panitia pemilihan yang 

ternyata terbukti benar. Pasal 47 ayat 3 Permendagri 19/2016 mengungkapkan 

bahwa salah satu pertimbangan penetapan status penggunaan aset tetap adalah 

adanya laporan dari masyarakat.  

Kami selalu terbuka untuk menerima laporan dari masyarakat apabila ada 
penyimpangan, tetapi sampai sekarang masih belum ada laporan mengenai 
hal tersebut. (Inspektorat) 
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Lembaga pendidikan tidak terlepas dari adanya keterlibatan orang tua murid 

yang menjadi komite sebagai salah satu yang terlibat dalam kegiatan yang 

berlangsung di lembaga pendidikan. Hubungan komite dengan lembaga 

pendidikan adalah hubungan timbal balik, komite berfungsi untuk memberikan 

pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta 

pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Selain itu, komite juga 

sering memberikan hibah aset tetap. Aset tetap apabila disertai dengan BAST 

kepada sekolah maka aset tersebut termasuk ke dalam aset tetap milik pemerintah 

yang diperoleh dari sumber lainnya. 

Waktu awal tahun 2000-an, waktu komite memberikan aset tetap kepada 
sekolah selalu disertai dengan BAST dan kami selalu melaporkan kepada 
Dinas. Bahkan kami beserta komite sempat diundang bertemu dengan 
bupati, karena mengapresiasi hal ini. Tetapi ketika ada pergantian kepala 
daerah hal tersebut malah tidak disarankan untuk dilakukan lagi oleh Dinas 
maupun Bidang Aset.” 

Bidang Aset: “aset tetap menjadi milik pemerintah apabila disertai dengan 
bukti kepemilikan, maka BAST merupakan syarat utama agar aset tetap 
yang dihibahkan oleh komite menjadi milik pemda. (Pengurus Barang 
Lembaga Pendidikan) 

Hasil observasi lapangan, komite sekolah terlibat aktif dalam pengawasan 

pengelolaan aset sekolah. Tidak sedikit barang yang merupakan hibah dari komite, 

sehingga sebagai pemegang kepentingan atas aset tetap baik hibah maupun milik 

pemerintah yang digunakan KBM maka sudah menjadi hak komite untuk 

melakukan pengawasan.  

Selain komite pemegang kepentingan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang mempunyai kepentingan 

atas pengelolaan aset yang dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Blitar. 

Keterlibatan pemerintah pusat dan provinsi dalam hal ini terbatas kepada laporan 

penggunaan aset. 
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BAB VII 

GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ASET TETAP  

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR 

 

Bab ini akan membahas hasil penelitian pada bab sebelumnya dengan 

mengklasifikasikan permasalahan pengelolaan aset tetap yang ditemukan pada 

obyek penelitian dibandingkan prinsip good governance dan penelitian sebelumnya. 

Setelah dilakukan root cause analysis peneliti menyusun action plan yang diharapkan 

dapat menyelesaikan permasalahan dan mencegah permasalahan yang sebelumnya 

terjadi tidak timbul kembali.  

 

7.1. Transparansi 

Hasil wawancara terhadap pejabat pengelolaan aset tetap Dinas Pendidikan 

Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa transparansi merupakan hal yang masih belum 

diterapkan dalam pengelolaan aset tetap. Hal ini terbukti dari ketiadaan keterbukaan 

informasi antara pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dengan pengurus barang 

atas pengadaan yang dilakukan, sehingga pengurus barang tidak mendapatkan data 

rinci mengenai aset tetap yang diperoleh. Hal yang seharusnya dilakukan oleh 

pengurus barang adalah menginformasikan kepada kepala sekolah mengenai 

permasalahan tersebut, transparansi informasi akan memperjelas proses 

pengambilan keputusan dan meyakinkan pegawai bahwa keputusan yang diambil 

dapat memberikan perubahan terhadap organisasi (Grandori, 2004). Keputusan yang 
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akan diambil oleh Kepala Dinas maupun Kepala Sekolah kemungkinan besar akan 

menguntungkan organisasi secara keseluruhan, tetapi keputusan pengurus barang 

baik dinas maupun lembaga tidak memberikan informasi kepada pimpinan 

dikarenakan untuk menghindari konflik dan menjaga suasana kerja tetap kondusif. Hal 

sebaliknya diungkapkan oleh Meuleman (2008), kurangnya transparansi antar 

pegawai akan meningkatkan asimetri informasi di internal organisasi, tingginya 

asimetri informasi akan berimbas negatif terhadap kinerja organisasi. 

Transparansi tidak hanya dilakukan terhadap internal organisasi, tetapi 

dilakukan juga terhadap eksternal organisasi terutama kepada masyarakat dan 

lembaga pemerintahan di luar Dinas Pendidikan. Transparansi ini terutama terkait 

bentuk informasi mengenai aset tetap yang berada di bawah tanggung jawab Dinas 

Pendidikan Kabupaten Blitar. Aset tetap yang berada di bawah tanggung jawab Dinas 

Pendidikan Kabupaten Blitar bisa berasal dari berbagai sumber, yaitu dari APBD 

Kabupaten Blitar, APBN melalui bantuan Kementerian, APBD Provinsi Jawa Timur, 

dan Komite Sekolah (dapat dilihat lebih rinci pada Gambar 7.1.). Oleh karena itu, 

Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar seharusnya mempertanggungjawabkan 

pengelolaan aset tetapnya kepada pihak eksternal organisasi. Bentuk 

pertanggungjawaban kepada pihak eksternal merupakan bentuk transparansi agar 

pihak eksternal dapat meyakini kebenaran pengelolaan aset tetap (Windolf, 2004). 

Bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal sudah 

dijelaskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan aset 

tetap. Laporan tersebut harus disajikan dalam format yang mudah dimengerti oleh 

semua pihak, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak 

internal maupun dapat dipahami oleh pihak eksternal bahwa pengelolaan aset tetap 

telah dilaksanakan dengan baik (Windolf, 2004) 
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Gambar 7.1. Sumber Pembiayaan Aset Tetap milik Dinas Pendidikan  
Kabupaten Blitar 

 

 

Sumber: Data Lapangan, diolah 2016. 

   

Kaganova (2008) menyebutkan bahwa pemerintahan harus mulai 

memperkenalkan transparansi secara sistemik. Transparansi sistemik yang dimaksud 

adalah dimulai dari internal organisasi sampai dengan transparansi kepada pihak 

eksternal. Transparansi internal dapat terwujud apabila ada peran pimpinan dalam 

penyelesaian masalah yang terjadi antar pegawai dan terhadap eksternal dapat 

berupa laporan yang mengungkapkan pengelolaan aset tetap secara rinci, terutama 

laporan yang dibutuhkan oleh auditor baik internal maupun eksternal (O’Sullivan, 

Percy, & Stewart, 2008). Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

perlu adanya intervensi pimpinan dalam menyelesaikan permasalahan transparansi 

internal yang terjadi antar pegawai dan perlu adanya penekanan terhadap pentingnya 

laporan kepada pihak internal dan eksternal organisasi sehingga tercapai transparansi 

kepada pihak eksternal sesuai dengan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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7.2. Efektivitas dan Efisiensi 

Efektivitas dan Efisiensi dalam pengelolaan aset tetap merupakan mendapatkan 

aset sesuai kebutuhan dan memanfaatkan aset tetap tersebut sepenuhnya 

(Komonen, et al., 2006; Cornish & Morton, 2001). Kaganova (2006) 

mengintepretasikan efektivitas dan efisiensi sebagai memberikan manfaat kepada 

khalayak luas, sedangkan Hadiyanto (2009) menggambarkannya sebagai 

optimalisasi pemanfaatan aset tetap.  Selain itu, efektivitas dan efisiensi juga dapat 

berarti memaksimalkan sumber daya yang ada baik aset tetap yang dimiliki maupun 

sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan aset tetap (Mardiasmo, 2012).  

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pejabat pengelolaan barang Dinas 

Pendidikan permasalahan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset tetap 

adalah kurangnya kompetensi pejabat pengelolaan aset tetap, kurangnya 

penghargaan terhadap pengurus barang, dan penggunaan aset tetap yang tidak 

efektif dan efisien. Permasalahan kurang kompetennya sumber daya manusia 

merupakan permasalahan klasik yang ada di hampir semua daerah di Indonesia yang 

mempunyai permasalahan pengelolaan aset tetap (Batara, et al., 2015; Hanis, et al., 

2011; Pekei, 2014; Untailawan, 2013; Vijay, 2015; Wijayanti, 2015) 

Kurangnya kompetensi dapat dilihat dari banyaknya kesalahan yang timbul 

pada pengelolaan aset tetap, terutama terkait kesalahan catat dan data yang tidak 

akurat. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa pengurus barang tidak 

memahami peraturan terkait pengelolaan aset tetap dikarenakan kurangnya 

sosialisasi dan minimnya motivasi bekerja yang disebabkan kurangnya penghargaan 

terhadap pengurus barang. Berdasarkan Mardiasmo (2012) pejabat pengelolaan aset 

tetap memandang aset milik pemerintah sebagai free goods, bukan sebagai barang 

yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum dan digunakan sebagai 
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penunjang kegiatan organisasi, sehingga menimbulkan kurangnya sense of belonging 

terhadap aset tetap. Kurangnya perhatian terhadap aset tetap yang dimiliki organisasi 

akan menyebabkan terabaikannya perawatan terhadap aset tetap tersebut sehingga 

pemakaian aset tetap tidak efisien.  

Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya aset tetap bagi 

kegiatan organisasi dan pelayanan publik, sehingga pejabat pengelolaan aset tetap 

menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan (Henisz, 2002). Cornish dan Morton 

(2001) mengungkapkan selain sosialisasi peraturan, efektivitas dan efisiensi dapat 

dicapai dengan adanya insentif berbasis kinerja. Berdasarkan pengamatan di 

lapangan, banyak pengurus barang yang tidak dapat bekerja secara maksimal karena 

kurangnya penghargaan secara ekonomis. Bahkan pengurus barang Dinas 

Pendidikan merasa bahwa pekerjaannya dianggap sebelah mata dibandingkan 

pegawai di bagian keuangan. 

 

7.3. Akuntabilitas 

Pada Permendagri 19/2016 akuntabel hanya disebutkan dalam pelaksanaan 

pengadaan bersamaan dengan kata transparan, tetapi yang dimaksud dengan 

akuntabilitas dalam penelitian ini adalah pemisahan antara kepemilikan dengan 

pengendalian (Grandori, 2004) dan auditor independen yang terlibat dalam penilaian 

kinerja pengelolaan aset pemerintah (Windolf, 2004). Berdasarkan hasil wawancara 

kepada pejabat pengelolaan aset tetap, permasalahan utama menyangkut tentang 

akuntabilitas pada pengelolaan aset tetap adalah kurangnya pengawasan baik oleh 

pimpinan maupun oleh auditor internal.  

Pada hasil wawancara dengan pengurus barang terjadi perbedaan pemahaman 

mengenai implementasi kebijakan antara pelaku pengelolaan aset tetap level dasar 
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dengan pengambil kebijakan. Berdasarkan keterangan pengurus barang, pimpinan 

kurang peduli terhadap pengelolaan aset tetap, sedangkan pimpinan Dinas 

Pendidikan Kabupaten Blitar menyatakan hal yang sebaliknya. Pada observasi 

langsung di lapangan didapatkan fakta bahwa kepedulian terhadap pengelolaan aset 

tetap baru terjadi ketika ada teguran dari BPK mengenai tindak lanjut temuan 

mengenai pengelolaan aset tetap. Sebelum hal tersebut terjadi, ketidakpedulian 

terhadap pengelolaan aset tetap tercermin dari banyaknya kelengkapan dokumen 

yang hilang serta tidak pernah dilakukannya rekonsiliasi antara aset tetap dan belanja 

modal. Permasalahan ini telah diungkapkan dalam Mardiasmo et. al. (2008) dan 

Imbaruddin (2003), penelitian tersebut menyatakan dalam penerapan kebijakan akan 

timbul tantangan dalam komunikasi, disparitas pernyataan, dan perbedaan 

pandangan.   

Berdasarkan hasil penelitian selanjutnya, pengawasan dari pihak auditor 

internal tentang pengelolaan aset tetap belum pernah dilakukan, sehingga dapat 

disimpulkan kepedulian auditor internal terhadap pelaksanaan pengelolaan aset tetap 

masih belum terjadi. Fungsi utama audit internal adalah untuk memastikan tujuan dan 

sasaran organisasi tercapai, auditor internal harus menyampaikan hasil dari auditnya 

kepada tingkatan manajemen yang sesuai dan tepat sehingga rekomendasi yang 

diberikan dapat segera ditindaklanjuti (Tugiman, 2006).  

Selain itu, terjadi kurangnya koordinasi antara lembaga pengawas dengan 

lembaga pengambil kebijakan terkait pengelolaan aset tetap yang dikarenakan terjadi 

kerancuan wewenang organisasi dalam pengelolaan aset tetap. Permasalahan 

tersebut disebabkan oleh pemikiran terkotak-kotak berdasarkan organisasi atau silo 

thinking (Woodhouse, 2006) yang jamak terjadi di lembaga pemerintahan, ketika hal 

ini terjadi akan menyebabkan kebingungan yang dirasakan pelaku pada level 
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pelaksana. Suatu lembaga seharusnya mempunyai komunikasi yang bagus dalam 

setiap lini, karena setiap bagian dari organisasi harus saling mendukung untuk 

menyelesaikan permasalahan, sehingga diperlukan koordinasi dan pemisahan 

wewenang yang jelas agar tidak terjadi kebingungan dalam pengelolaan aset tetap 

(Hanis, et al., 2011).  

Di lain pihak, Mardiasmo (2012) mengungkapkan akuntabilitas berarti bahwa 

pejabat daerah dituntut untuk bersikap lebih profesional sehingga dapat menjaga 

integritas, kepercayaan, dan kesiapan menanggung risiko atas semua tindakannya. 

Oleh karena itu, pimpinan organisasi harus melakukan pengawasan terhadap 

pengelolaan aset tetap pada organisasi yang dipimpinnya, karena setiap 

permasalahan yang timbul karena lemahnya pengawasan merupakan tanggung 

jawab pimpinan (Grandori, 2004). Selain itu pengawasan audit internal terhadap 

pelaksanaan pengelolaan aset tetap harus dilaksanakan, meskipun demikian audit 

internal tidak selayaknya dilakukan seperti audit eksternal yang lebih mementingkan 

kepatuhan terhadap peraturan dan memastikan tidak ada kesalahan dalam 

pelaksanaan kegiatan, audit internal lebih diutamakan kepada tindakan perbaikan dan 

pencegahan permasalahan (Tugiman, 2006). 

 

7.4. Ketaatan Terhadap Peraturan 

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, peraturan perundang-undangan 

yang dipakai dalam pengelolaan aset tetap Kabupaten Blitar masih memakai 

peraturan nasional yaitu Permendagri 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah yang merupakan produk turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, karena sampai 

dengan penelitian dilakukan peraturan khusus pengelolaan barang milik daerah 
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Kabupaten Blitar masih disusun. Oleh karena itu, dalam bagian ini peraturan yang 

digunakan adalah Permendagri 19/2016 dan PP 27/2014.  

Berdasarkan hasil wawancara terjadi pelanggaran peraturan hampir di setiap 

bab yang terdapat dalam peraturan tentang pengelolaan aset tetap. Pelanggaran 

peraturan tersebut adalah: Perencanaan Kebutuhan, pengurus barang tidak dilibatkan 

dalam proses penyusunan RKBMD; Penggunaan, tidak pernah melakukan penetapan 

status penggunaan aset tetap; Pemanfaatan, masih ada aset tetap yang tidak tepakai, 

tetapi tidak ada rencana untuk melakukan pemanfaatan; Pengamanan dan 

pemeliharaan, kurangnya bukti kepemilikan tanah; Penilaian, masih banyak aset yang 

bernilai Rp0,00 dan Rp1,00; Pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan, 

aset tetap yang rusak berat ataupun tidak terpakai belum dipindahtangankan, 

dimusnahkan, maupun dihapus; Penatausahaan, pembukuan tidak dilakukan kepada 

seluruh aset yang dikuasai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, inventarisasi baru 

dilakukan 12 tahun sejak disusunnya neraca awal; Pembinaan, pengendalian, dan 

pengawasan, tidak pernah dilakukan pemeriksaan khusus mengenai pengelolaan 

aset tetap. 

Nader dan Andrews (1984) mengungkapkan bahwa organisasi harus mematuhi 

peraturan di mana organisasi tersebut terikat, termasuk peraturan hukum, peraturan 

pajak, dan peraturan lainnya yang terkait termasuk budaya dan norma yang berlaku. 

Kegagalan mematuhi peraturan akan menyebabkan gagalnya organisasi 

menjalankan fungsinya, oleh karena itu, melihat gagalnya Dinas Pendidikan 

Kabupaten Blitar menjalankan peraturan perlu ditingkatkan ketegasan dalam 

menegakkan peraturan yang berlaku (hard governance), hal ini harus dibuktikan 

dengan adanya sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran peraturan (Lampel, 

2004).  
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7.5. Partisipasi Pemegang Kepentingan 

Pemegang kepentingan mempunyai peranan penting dalam berlangsungnya 

organisasi, menentukan arah tujuan organisasi, dan terlibat dalam pengambilan 

keputusan (Grandori, 2004). Pemegang kepentingan yang paling dekat dengan 

lembaga pendidikan adalah komite sekolah yang terlibat langsung dalam kegiatan 

belajar mengajar. Selain itu, komite sekolah juga sering menghibahkan aset tetap 

kepada lembaga pendidikan, sehingga komite harus dapat memberikan masukan dan 

terlibat langsung terhadap pengelolaan aset tetap. Berdasarkan hasil penelitian tidak 

ditemukan adanya keterlibatan komite sekolah terhadap pengelolaan aset tetap 

meskipun komite sekolah secara aktif menghibahkan aset tetap untuk digunakan 

dalam KBM. Oleh karena itu, Moore (1995) menyatakan partisipasi merupakan hal 

yang penting, tetapi partisipasi yang berlebihan akan menyebabkan kerumitan dalam 

pengambilan keputusan (Aoki, 2004). Berdasarkan hal di atas maka komite perlu 

dilibatkan baik melalui pengawasan maupun memberikan pertimbangan yang 

diperlukan oleh lembaga pendidikan, tetapi perlu ditemukan titik keseimbangan antara 

keterlibatan komite sekolah dalam pengelolaan aset tetap agar lembaga pendidikan 

tidak terlalu bergantung kepada komite sekolah dalam mengambil keputusan. 

 

7.6. Matriks Action Plan terhadap Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap pada 

Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar 

Berdasarkan pembahasan di atas disusun matriks yang menggambarkan 

secara singkat permasalahan yang ditemukan dan action plan yang perlu dilakukan 

oleh Kabupaten Blitar dan Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan aset 

tetap sebagai berikut: 
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Tabel 7.1. Matriks Action Plan terhadap Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap  
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar 

 
No Prinsip Good 

Governance 
Akar Permasalahan Kriteria 

Permasalahan 
Action Plan Kriteria 

Action Plan 
Pelaku 

1 Transparansi Tidak adanya transparansi 
internal antar pegawai  

Grandori,2004; 
Meuleman, 2008 

Perlu adanya intervensi 
untuk menyelesaikan 
permasalahan internal 
organisasi 

Windolf,2004; 
Kaganova, 2008; 
O’Sullivan, Percy, 
& Stewart, 2008 

Kepala 
Sekolah 

Tidak adanya transparansi 
kepada organisasi eksternal 

Mendorong pengurus 
barang untuk menyusun 
laporan yang memadai 
dan mudah dimengerti 
terkait pengelolaan aset 
tetap  

2 Efektivitas dan 
Efisiensi 

Kurangnya kompetensi 
pejabat pengelolaan aset 
tetap pada Dinas 
Pendidikan 

Komonen et. al., 
2006; Cornish & 
Morton, 2001; 
Kaganova, 2006; 
Hadiyanto, 2009;  

Sosialisasi tentang 
peraturan dan pentingnya 
pengelolaan aset tetap 
bagi organisasi maupun 
masyarakat dan 
menumbuhkan sense of 
belonging 

Cornish & Morton, 
2001; Henisz, 
2002; Mardiasmo, 
2012 

Pimpinan 
daerah, 
BPKAD  

Kurangnya penghargaan 
terhadap pengurus barang 

Penggunaan aset tetap 
yang tidak efisien 

Pemberian insentif 
berbasis kinerja untuk 
menimbulkan motivasi 
kerja 

3 Akuntabilitas Kurangnya pengawasan 
oleh pimpinan 

Grandori, 2004; 
Windolf, 2004; 
Mardiasmo, 
2012; 
Imbaruddin 
2003; 

Meningkatkan 
pengawasan dan 
tanggung jawab atas 
kesalahan 

Tugiman, 2006; 
Hanis et. al., 2011; 
Mardiasmo, 2012; 
Grandori, 2004 

Pimpinan 
organisasi 

Kurangnya pengawasan 
oleh auditor internal  

Audit kinerja dengan 
sasaran pengelolaan aset 
tetap 

Inspektorat 
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No Prinsip Good 
Governance 

Akar Permasalahan Kriteria 
Permasalahan 

Action Plan Kriteria 
Action Plan 

Pelaku 

Tidak jelasnya pemisahan 
wewenang antar organisasi 
internal Pemkab Blitar 

Koordinasi dan 
pemisahan wewenang 
yang jelas  

Pimpinan 
Daerah 

4 Ketaatan 
terhadap 
peraturan  

Pelanggaran terhadap PP 
27/2014 dan Permendagri 
19/2016 

PP 27/2014 dan 
Permendagri 
19/2016 

Pelaksanaan hard 
governance  dalam 
bentuk pemberian sanksi 
yang tegas terhadap 
organisasi yang 
melanggar peraturan yang 
berlaku 

Nader & Andrews, 
1984; Lamperl, 
2004 

Inspektorat, 
Pimpinan 
Daerah 

5 Partisipasi 
pemegang 
kepentingan 

Tidak adanya keterlibatan 
komite secara aktif dalam 
pengelolaan aset tetap 

Grandori, 2004 Memberikan pemahaman 
kepada komite bahwa 
komite berhak meminta 
laporan penggunaan aset 
tetap yang dihibahkan dan 
terlibat aktif dalam 
pengawasan dan 
pemberian masukan 
terkait pengelolaan aset 
tetap 

Moore, 1995 Kepala 
sekolah 

Sumber: data lapangan, diolah (2019)  
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

8.1. Kesimpulan 

Permasalahan utama pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan adalah 

tidak dapat diyakininya nilai aset tetap di neraca keuangan yang disebabkan oleh 

nilai tersebut tidak disertai dengan rincian yang memadai (rincian dapat dilihat 

lebih lanjut pada tabel 6.2.). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan 

bagaimana penerapan good governance dalam pengelolaan aset tetap Dinas 

Pendidikan Kabupaten Blitar.  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, diperoleh 

kesimpulan bahwa good governance belum diterapkan dalam pengelolaan aset 

tetap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, hal ini tercermin dengan tidak 

terpenuhinya penerapan prinsip good governance sebagai berikut, transparansi, 

tidak transparannya pengelolaan aset tetap baik internal maupun eksternal 

organisasi; efektivitas dan efisiensi, kurangnya kompetensi pejabat pengelolaan 

aset tetap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, kurangnya penghargaan 

terhadap pengurus barang, dan penggunaan aset tetap yang tidak efisien; 

akuntabilitas, kurangnya pengawasan oleh pimpinan, kurangnya pengawasan 

oleh auditor internal, dan tidak jelasnya pemisahan wewenang antar organisasi 

internal Pemerintah Kabupaten Blitar; Ketaatan terhadap peraturan, pelanggaran 

terhadap PP 27/2014 dan Permendagri 19/2016; Partisipasi pemegang 

kepentingan, tidak adanya keterlibatan komite secara aktif dalam pengelolaan aset 

tetap. 
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8.2. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, implikasi penelitian adalah: Pertama, 

secara teoritis penelitian ini menunjukkan bahwa good governance yang tidak 

diterapkan dengan baik dapat menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan 

aset tetap. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian 

berikutnya yang membahas tentang hubungan antara penerapan good 

governance dengan pengelolaan aset tetap. Kedua, secara praktis kesimpulan 

pada penelitian ini menunjukkan bahwa akar permasalahan pengelolaan aset 

tetap dapat diketahui menggunakan root cause analysis, sehingga model analisis 

tersebut dapat digunakan bagi pemerintah untuk mengetahui akar permasalahan 

pengelolaan aset tetap yang sedang terjadi; Ketiga, secara kebijakan action plan 

yang telah tersusun berdasarkan hasil dari root cause analysis dapat diterapkan 

oleh pemerintah daerah terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Action plan 

yang telah tersusun sebagai berikut: Transparansi, pimpinan melakukan intervensi 

apabila terdapat permasalahan kurangnya transparansi internal organisasi dan 

mendorong pengurus barang untuk menyusun laporan pengelolaan aset tetap 

yang memadai dan mudah dimengerti  pengguna laporan agar terwujudnya 

transparansi dalam pengelolaan aset tetap; Efektivitas dan Efisiensi, BPKAD 

melakukan sosialisasi tentang peraturan dan pentingnya pengelolaan aset tetap 

bagi organisasi maupun masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan sense of 

belonging pejabat pengelolaan aset tetap, serta pimpinan daerah dapat 

mengeluarkan keputusan tentang pemberian insentif terhadap pengurus barang 

agar bekerja dengan efektif dan efisien; Akuntabilitas, pimpinan organisasi baik 

Dinas Pendidikan maupun lembaga pendidikan meningkatkan pengawasan dan 

tanggung jawab atas kesalahan yang terjadi, Inspektorat melakukan audit kinerja 

atas pengelolaan aset tetap, dan pimpinan daerah melakukan koordinasi dan 
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pemisahan wewenang yang jelas terhadap organisasi internal Pemerintah 

Kabupaten Blitar yang terkait dengan pengelolaan aset tetap agar akuntabilitas 

dalam pengelolaan aset tetap dapat terwujud; Ketaatan terhadap peraturan, 

pimpinan daerah dan inspektorat lebih tegas dalam menegakkan peraturan dan 

tidak segan memberikan sanksi kepada pejabat pengelolaan barang yang tidak 

dapat menaati peraturan tentang pengelolaan aset tetap yang berlaku; Partisipasi 

pemegang kepentingan, pimpinan lembaga pendidikan memberikan pemahaman 

kepada komite sekolah bawah komite sekolah berhak meminta laporan 

penggunaan aset tetap yang dihibahkan serta terlibat aktif dalam pengawasan dan 

pemberian masukan terkait pengelolaan aset tetap. 

 

8.3. Keterbatasan Penelitian dan Saran 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang tidak dapat dihindari. Salah satu 

tahapan dalam root cause analysis adalah tahapan implementasi atas saran yang 

telah dibuat, dikarenakan posisi peneliti sebagai orang di luar organisasi, maka 

tahapan ini tidak dapat dilaksanakan. Peneliti hanya menyarankan action plan 

yang telah tersusun dan tidak dapat memantau apakah action plan tersebut 

dilaksanakan dan secara efektif menyelesaikan permasalahan pengelolaan aset 

tetap yang terjadi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Berdasarkan 

keterbatasan penelitian, saran kepada penelitian selanjutnya adalah agar dapat 

melaksanakan tahapan root cause analysis secara penuh sehingga dapat 

diketahui tingkat keefektifan dari action plan yang telah tersusun berdasar root 

cause analysis atas permasalahan aset tetap yang terjadi. 
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