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Abstrak 

 

 Pengelolaan aset daerah khusunya aset golongan tanah di Kabupaten Bima 

memiliki permasalahan utama yaitu terkait denga bukti kepemilikan atau sertifikat. Dari 

sebanyak 2231 bidang tanah dengan luas mencapai 9.676.745 m2 keseluruhan jumlah aset 

tanah milik Pemerintah daerah Kabupaten Bima, sejumlah 2198 bidang tanah atau 

9.610.944 m2 bidang tanah aset tanah yang tidak bersertifikat dan sebanyak 33 bidang 

tanah atau 65.801 m2 yang bersertifikat. Dampak dari kurangnya sertifikat sebagai bukti 

kepemilikan ini akan rawan memunculkan sengketa tanah dan klaiman kepemilikan tanah 

dari pihak lain. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis 

kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, 

dokumentasi dan observasi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelola Pendapatan 

Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Bima. Penelitian ini berdasar pada konsep 

pengelolaan aset daerah yang dikemukakan oleh Doli Siregar dan Gima Sugiama. 

 Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima telah berupaya 

melaksanakan tahapan  pengelolaan aset tanah Pemda, yakni tahap inventarisasi, legal 

audit, pengoperasian dan pemeliharaan, penilaian, pengawasan melalui SIMDA(sistem 

informasi manejemen aset daerah) sampai dengan optimalisasi aset daerah. Akan tetapi, 

terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaanya yaitu; pada tahap inventarisasi ketiadaan 

kegiatan kodifikasi dan labelisasi aset tanah daerah. Kemudian, pada tahap legal audit 

minimnya tanah aset yang bersertifikat, dari sejumlah 2231 bidang tanah total 

keseluruhan aset tanah hanya sejumlah 33 bidang tanah yang bersertifikat dan sebanyak 

2198 bidang tanah yangtidak memiliki sertifikat. Selanjutnya, penggunaan SIMDA yang 

belum diterapkan baik untuk keperluan informasi maupun dalam hal pengawasan.  

 Berdasarkan konsep pengelolaan aset daerah, belum sesuai dengan penglolaan 

aset tanah Kabupaten Bima. Terdapat tahapan pengelolaan yang tidak dilakukan yaitu 

kodifikasi, labelisasi, dan pengaplikasian SIMDA serta terdapat masalah pada beberapa 

tahapan  inventarisasi, dan legal audit. Sehingga pemerintah Kabupaten Bima perlu 

melakukan penganggaran untuk pemebuatan sertifikat tanah aset dan perbaikan pada 

siklus pengelolaan aset tanah agar dapat berjalan sebagaimana peraturan yang berlaku. 

 

Kata kunci: Aset tanah, pemerintah daerah, pengelolaan aset daerah, dan Dinas 

Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten Bima. 
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Management of regional asset especially land asset class in Bima District has 

the main issue related to proof of ownership or certificate. All 2231 plots with 

land area which reach 9.676.745 m2for all total assets which belong to local 

government of Bima District. 2198 plots or 9.610.944 m2land asset which have no 

certificate are 33 plots or 65.801 m2that has certificate. The impact of the lack 

certificate as ownership proof will emerge land dispute and land ownership claim 

from other party.  

The method used in this research was descriptive with qualitative analysis. 

Whereas technique collecting the data was used through interview method, 

documentation and observation. This research was conducted in Regionak 

Financial and Revenue Management Office of Bima District this research based 

on local asset management concept which revealed by Doli Siregar and Gima 

Sugiama.  

Regional Financial and Revenue Management of Bima District has made 

serious effort to conduct management step of local government’s land asset. The 

steps were inventory, legal audit, operation and maintenance, evaluating, 

supervision through SIMDA (Local asset management information system) until 

optimizing local asset. However, there were many problems in implementing, 

such as in step of inventory. There was no codification activity and labeling local 

land asset. Furthermore, in step of legal audit, there were only few land asset 

which had certificate, from 2231 from the total of all land assets, only 33 plots 

that had certificate and 2198 plots did not have certificate. Then, the use of 

SIMDA has not been implemented well for information or supervision.  

Based on local asset management concept, it has not been suitable with land 

asset management in Bima District. There were management which were not 

conducted such as codification, labeling and implementing of SIMDA. There 

were also problems in other steps which were inventory and legal audit. So that 

government of Bima District conducted budgeting to make asset land certificate 

and improvement in management cycle of land asset so it could work as the 

applicable regulation.  

 

Key Words: Land asset, local government, management of regional asset and 

Regional Financial and Revenue Management of Bima District. 
 

A. Latar belakang 

 Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan 

kebutuhan yang tak terelakkan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah agar 

menerapkan prinsip-prinsip yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, 

yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip good governance.1 Termasuk 

                                                           
1Delly Mustafa. 2010. Birokrasi Pemerintahan Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta. 
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sejalan dengan kebijakan nasional yaitu otonomi darah serta upaya mewujudkan 

good governance secara menyeluruh, maka setiap pemerintah daerah harus 

mengubah paradigma untuk menjalankan tupoksinya sebaik-baiknya. Oleh karena 

pemerintah daerah perlu melakukan manajemen pelayanan secara optimal. 

 Aset daerah sebagaimana disebut dalam pernyataan standar akuntansi 

pemerintahan (PSAP), ialah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau 

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik 

oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi 

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah 

dan budaya. 

 Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut 

dapat menjadi salah satu bekal bagi pemerintah daerah untuk pengembangan 

kemampuan keuangannya serta meningkatkan layanan terhadap masyarakat. Akan 

tetapi jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban 

biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan 

dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.2 

 Tanah aset pemerintah daerah adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh 

instansi pemerintah daerah. Tanah aset pemerintah termasuk dalam golongan 

tanah hak dan merupakan aset yang penguasaan fisiknya ada pada instansi yang 

                                                           
2Muhammad Yusuf. 2010. Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah. Jakarta:   Salemba Empat. 
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bersangkutan.3 Siklus pengelolaan aset daearah berpedoman pada Permendagri 

No. 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menejemen/ 

pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap 

daerah yang meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; 

penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; 

pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan;  penatausahaan; pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian; dan ganti rugi dan sanksi. 

 Permasalahan aset tetap seperti halnya tanah pada umumnya yakni  

ketidakakuratan data dalam inventarisasi akibat masih adanya aset yang mamiliki 

legalitas yang tidak jelas.4 Selain itu, dalam proses inventarisasi ada 

ketidaktelitian dalam melakukan pendataan kertas kerja inventarisasi yang tidak di 

isi lengkap, pengkodean yang tidak dilakukan dengan baik.5 Dari masalah-

masalah seperti itulah yang menyebabkan tidak optimalnya pengelolan aset 

daerah. 

 Aset tanah milik daerah terbagi atas beberapa golongan berdasarkan 

penggunaanya yaitu: tanah yang digunakn untuk bangunan, taman dan pertanian ; 

dan tanah yang digunakan untuk jalan, jembatan dan irigasi. Peengelolaan aset 

tanah daerah juga menyangkut kepentingan internal pemerintah daerah antara lian 

tanah yang digunakan untuk gedung sekolah, puskesmas, gedung  OPD , dan 

gedung lainnya.  

                                                           
3Boedi Harsono. 1997. Reformasi Pengurusan Hak dan Pendaftaran Tanah Sistematis Sebagai 

Upaya Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan dan Manajemen Terpadu, dalam Kumpulan Semnar 

nasional Studi Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan.STPN, hal:3 
4 Ibid: 3 
5 Ibid: 19 
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 Penelitian terdahulu dilakukan oleh Agung Krisindarto (2012) dengan 

judul pengelolaan aset tanah milik pemerintah Kota Semarang. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kulitatif-kuantitatif. Studi 

InimenemukanbahwapengelolaanasettanahPemerintahKotaSemarang Memiliki 

beberapa kelemahan, antaralain:kelemahan manajerial, dan ketiadaan strategi 

optimasi aset. Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah. Kemudian 

perbedaannya adalah terletak pada metode penelitian dan lokasi penelitian. 

 Secara geris besar permasaahan utama pemerintah daerah kabupaten Bima 

dalam pengelolaan aset daerah adalah permasalahan klasik yang sering dijumpai 

dalam pengelolaan aset yaitu pentausahaan yang belum baik ditandai dengan 

ketidakakuratan data inventaris dan status hukum properti yang tidak jelas6. 

Kemudian inventarisasi yang belum sepenuhnya tertib.Berangkat dari perma

 salahan yang telah dipaparkan diatas, maka perlu dilakukansuatu 

penelitian yang mendalam terkait dengan“Pengelolaan Aset Tanah Milik 

Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pengelolan Pendapatan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bima).” 

 

B. Metode penelitian 

Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk memperloeh gambaran dan penjelasan sehubungan dengan 

strategi kepemimpinan yang menyangkut efektivitas, kinerja dan sebagainya data 

                                                           
6Mohammad Mahsun. 2003. Analisis efektivitas menejemen aset properti riil pemerintah daerah 

(studi kasus pada pemerintah Kota Jogjakarta tahun anggaran 2001/2002). Jurnal akutansi dan 

keuangan sektor publik. 4(02): 1-9 
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dikumpulkan berupa kutipan-kutipan laporan dan bukan berupa angka-angka yang 

memberikan gambaran penyajian.7 Adapun sumber data dalam penelitia  ini yaitu 

Data primer dalam penelitian ini salah satunya berupa informasi yang diperoleh 

langsung melalui metode wawancara langsung maupun tidak langsung dari 

pegawai DPPKAD Kabupaten Bima. Serta data sekunder yaitu data dan informasi 

yang dikutip dari buku, jurnal, media cetak, artikel yang berkaitan dengan 

pengelolaan aset daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, 

Wawancara dan dokumentasi. 

C. Tinjauan Teori 

1. Pengelolaan Aset daerah. 

 Aset merupakan thing (barang) atau anything (sesuatu barang) yang 

memiliki economic value (nilai ekonomi) atau exchange value (nilai tukar) yang 

dipunyai oleh suatu badan usaha, instansi atau perorangan (individu).8 kata barang  

atau properti  sering menjadi sebutan lain guna memberi status hukum yang lebih 

jelas, yaitu real estate dan real property.  

 Aset daerah menurut PSAP (pernyataan standar akutansi pemerintah), 

ialah segala sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

pemerintah sebagai dampak peristiwa masa lalu, serta diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik untuk pemerintah maupun masyarakat pada masa yang 

akan datang. 

2. Tahapan Pengelolaan Aset tanah milik pemerintah  Daerah 

                                                           
7Moeloeng Lexy J. 2005. Metodelogi penelitian kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hlm 

.4 . 
8Siregar, Doli. 2004. Menagement aset strategi penataan konsep pembangunan berkelanjutan 

secara nasional dalam konteks kepala daerah sebagai CEO’s pada era globalisasi dan otonomi 

daerah. Jakarta: Gramedia pustaka utama. Hlm: 178 



7  

 Alur dalam pengelolaan aset daerah menurut Doli Siregar meliputi 

beberapa tahapan kerja yaitu:9 pertama, Tahapan nventarisasi terdiri dari dua 

aspek, yaiku inventaris fisi dan Adapun tahapan kerja yang dilakukan dalam 

kegiatan inventarisasi adalah pendataan/pencatatan, kodifikasi/labelling, 

pengelompokkan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan pengelolaan 

aset daerah. Kedua, Legal audit  aset daerah, Tahapan legal audit adalah sebagai 

lingkup kerja pengelolaan aset yang berkaitan dengan inventarisasi status 

penguasaan aset, prosedur penguasaan atau pengalihan barang milik daerah atau 

aset. Kemudian mengidentifikasi dan mencari penyelesaian atas permasalahan 

legal, serta strategi untuk menyelesaikanberbagai persoalan legalitas  penguasaan 

dan pengalihan aset. 

 Selanjutnya yakni Penilaian asset daerah Tahapan selanjutnya yaitu 

penilaian aset, sebagai upaya untuk menghitung nilai dari barang atau aset yang 

dimiliki oleh daerah.  Kemudian tahap Optimalisasi aset adalah kegiatan untuk 

mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki aset baik  fisik, lokasi, nilai, 

jumlah/volume, legal maupun ekonomi yang dimiliki aset daerah tersebut. Sampai 

pada penggunaan SIMDA untuk Pengawasan dan pengendalian aset daerah. 

 Kemudian dilengkapi dengan siklus aset menurut beberapa teori lain, salah 

satunya menurut Dr. A. Gima Sugiama bahwa setiap aset yang dikelola melalui 

alur sebagai berikut :10 Pengoprasiaan dan Pemeliharaan adalah serangkaian 

kegiatan menggunakan,memanfaatkan atau menjalankan aset dalam tugas atau 

pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Pemeliharan aset adalah 

                                                           
9  Ibid, 179 
10Gima, Sugiama. 2013. Manajemen Aset Pariwisata. Bandung: GuardayaIntimarta 
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kegiatan memperbaiki seluruh aset agar berfungsi seperti semula. Kebutuhan 

pemeliharaan setiap aset berbeda tergantung pada jenisnya. 

 Selanjutnya, rejuvinasi/pembaharuan aset merupakan rentetan kegiatan 

penggantian pada salah satu bagian aset tertentu agar dapat kembali kedalam 

kondisi yang diharapkan. Pembaruan dilakukan apabila jenis aset tersebut dinilai 

masih layak pakai kan tetapi perlu melakukan pembaruan atau penggantian 

beberapa bagian dari aset tersebut.  

 Kemudian, Penghapusan Aset adalah serangkaian kegiatan untuk 

memusnahkan atau mengalihkan aset. Tindakan penghapusan aset dilakukan 

apabila aset tersebut dinilai sudah tidak dapat digunakan dengan fungsi 

semestinya. untuk mengehmat anggaran aset tersebut dimusnahkan atau 

dialihakan. Pemusnahan Aset dan Pengalihan adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan apabila aset tidak dapat diperbaiki untuk digunakan kembali. 

Sedangkan Pengalihan aset adalah serangkaian kegiatan memindahkan hak, 

wewenang, dan tanggung jawab atas aset melalui menjual, menyertakan dalam 

modal, atau menghibahkan aset. 

D. Pembahasan 

 Pemerintah Kabupaten Bima mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 27 

Tahun 2013 tentang sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah. Perbub 

ini sebagai pedoman pemerintah Kabupaten Bima dalam mengelola segala jenis 

aset atau barang milik daerah, yang dimaksud dengan aset adalah semua barang 

yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah 

atau perolehan lainnya yang sah. Selain itu Perbup ini menjabarkan mengenai 

tugas dan fungsi petugas pengelola aset daerah. 
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 Pada awal tahun 2017 pemerintah Kabupaten Bima membentuk Dinas 

Pengelolala Pendapatan, Keuangan dan aset daerah (DPPKAD) sebagai 

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai salah satu tugas dan fungsi untuk 

mengelola aset daerah. Sebelumnya urusan penegelolaan aset masih menyatu pada 

Sekretariatan Daerah (SETDA), tepatnya pada bagian Umum dan Perlengkapan. 

sebelum adanya DPPKAD sudah terdapat kegiatan pengelolaan aset daerah. 

Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 aset daerah terbagii menjadi 

2  yaitu aset tidak bergerak dan aset bergerak. Aset tidak bergerak adalah aset 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan 

dalam kegiatan ekonomi organisasi. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan 

kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas tanah, 

peralatan, gedung, jalan dan sebagainya. Aset bergerak adalah jenis aset yang 

tidak memiliki jenis fisik, contoh dari aset ini  yaitu kendaraan, mesin atau 

peralatan, furniture, dan lain-lain. 

  Adapun tahapan kerja yang dilakukan pada pengelolaan aset berdasarkan 

pada konsep yang dikemukan oleh Doli Siregar dan Gima Sugiama, yaitu: 

1. Inventarisasi aset tanah milik pemerintah daerah Kab. Bima 

 Tahapan nventarisasi   terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan 

yuridis/legal. Dari segi fisik terdiri dari lokasi, bentuk, luas, jenis, jumlah dan 

alamat aset. Sedangkan pada aspek legal/yuridis terdiri dari status kepemilikan, 

status penguasaanserta batas akhir penguasaan.  

 Pemerintah Kabupaten Bima memiliki aset tanah yang tersebar pada tiap 

18 kecamatan yang dimilikinya dengan jumlah yang bervariasi. Muali dari 

kecamatan yang terdapat jumlah aset tanah Pemkab tersedikit yaitu Kecamatan 
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Ambalawi serta Lambitu, dengan jumlah masing-masing aset tanah sebanyak ada 

pada Kecamatan Woha sebagai ibu kota Kabupaten Bima, sejumlah 265 bidang 

tanah tanah. Jika dijumlahkan keseluruhan jumlah aset tanah yang terdapat pada 

pada Kabupaten Bima yaitu 2231 bidang tanah atau seluas 9.676,745 km2. Tanah-

tanah ini semuanya dalam status pakai berdasarkan data KIB A Tahun 2016.  

 Langkah Pertama dalam inventarisasi yaituPencatatan  aset tanah milik 

pemerintah daerah dilakukan pada kartu inventaris barang. Kartu inventaris 

tersebut memuat data yang meliputi nomor, spesifikasi barang, bahan, asal/ cara 

perolehan barang, ukuran barang/konstruksi, satuan, keadaan barang, jumlah 

barang dan harga. Informasi tersebut akan dicatat dalam kartu kartu inventaris 

barang atau KIB A untuk tanah. Berikut ini adalah contoh gambar kartu inventaris 

barang (KIB) A untuk tanah. 

 Sensus barang dilakukan setiap 5 tahun sekali untuk menyusun kartu 

infentaris induk dan merekapitulasi barang milik pemerintah daerah. Pengelola 

barang adalah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan sensus tersebut, hal ini 

dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia. Pengguna barang menyampaikan hasil 

sesnsus kepada pengelola barang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya 

sensus. 

 Kedua, Kodifikasi dan pelabelan (labelling) Pemerintah Kabupaten Bima 

pada tahapan inventarisasi aset tanah yang dilakukan yaitu pendataan, 

kodifikasi/labelling, oleh tahapan pengelompokkan aset tanah sudah jelas 

termasuk dalam kelompok aset jenis tanahsehingga tidak perlu dilakukan lagi. 

Pendataan barang yang ialah pendataan yang dialkukan secara akurat (up to date), 

ahrus melalui sensus barang daerah sebagaiman ynag telah diuraikan diatas. 
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Barang yang sensus ialah seluruh barang milik pemerintah baik Provisi Nusa 

Tenggara Barat  maupun kabupaten Bima, termasuk BUMN.  Sedangkanpada 

tahap kodifikasi atau pemberian label bertujuan untuk memberi kode lokasi pada 

aset daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dihat pada tabel beriku: 

 Berdasarkan uraian pada dokumen pelaksanaan anggaran belanja langsung 

organisasi perangkat daerah di DPPKAD Tahun 2017dapat diketahui bahwa pada 

tahun 2017 bidang aset secara garis besar memiliki beberapa kegiatan/ program, 

khusunya untuk program pengelolaan aset terdapat beberapa penganggaran untuk 

kegiatan inventarisasi, penilaian aset, penghapusan aset, penjualan aset, dan 

pengkodean aset bergerak. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan beberapa dari 

tahapan kerja pengelolaan aset. Khusunya untuk kegiatan pengkodean barang atau 

aset daerah hanya menganggarkan untuk aset bergerak saja, tidak termasuk barang 

daerah yang tidak bergerak seperti aset tanah.  

2. Legal audit aset tanah milik pemerintah daerah Kab. Bima 

 Permasalah legalitas pada tanah aset Kabupaten Bima masih bnayak 

terjadi, terlebih terkait dengan bukti kepemilikan (sertifikat).  

 Dari hasil wawancara diatas dapat didiketahui bahwa bukti kepemilikan 

berupa sertifikat tanah pada taset tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Bima 

sangat minim. Bahkan  tidak sampai  setengah  tanah aset yang memiliki sertifikat 

atas nama pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi alasan terjadinya hal ini 

adalah terbatasnya anggaran untuk mengurus sertifikat setiap tanah aset 

pemerintah Kabupaten Bima. 

 Pengurus sertifikat tanah memang memrlukan biaya dengan besaran 

tertentu, akan tetapi pemerintah Kabupaten Bima kekurangan anggaran untuk 
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mengurus sertifikat tanah dan pemerintah baru menyadari pentingnya bukti 

kepemilikan setelah banyak terjadinya penyerobotan oleh pihak lain.  

 Dari uraian DPA Tahun 2017 DPPKAD Kab. Bima diketahui bahwa 

pemerintah Kabupaten Bima tidak memiliki anggaran untuk mengurus sertifikat 

guna memberikan kelegalan dan kepastian hukum pada aset tanah daerah yang 

dikelolanya. Serta pemerintah Kabupaten Bima sejak dulu belum memiliki ide 

ataupun cetusan tentang pentingnya bukti sertikat kepemilikan tanah aset, 

sehingga urusan tersebut seolah diabaikan atau tidak menjadi prioritas. 

3. Pemeliharaan dan pengoperasian tanah milik pemerintah daerah 

Kab. Bima 

 Berbeda dengan jenis aset yang lain yang memerlukan banyak 

pemeliharaan misalnya aset jenis kendaraan yang memerlukan penggantian suku 

cadang rutin dan servis berkala. Bentuk pemeliharaan pada aset tanah berupa 

pembersihan dan lain-lain untuk menjaga kualitas tanah agar bisa bisa 

dimanfaatkan dan digunakan secara maksimal.  

 Menurut penjabaran dari hasil wawancara dengan narasumber bahwa 

model pemeliharaan aset daerah jenis tanah yaitu dengan cara pembersihan, 

pengukuran, pemagaran, penimbunan, pematangan dan sebagainya. Kemudian 

bentuk pemeliharaan lainnya menyesuaikan dengan bagaimana penggunaan aset 

tanah tersebut. Misalnya digunakan sebgai tanah sawah maka memerlukan 

pemeliharaan seperti pembersihan, pematangan dan lain-lain. Tujuan dari 

pemeliharaan aset tanah di Kabupaten Bima sama seperti tujuan pemeliharaan aset 

daerah pada umumnya, yaitu agar kondisi aset tetap dalam keadaan terbaik 

sehingga dapat dikelola secara optimal.  

 Berikut ini adalah tabel daftar penggunaan aset tanah milik Pemkab Bima: 
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1.6 Tabel penggunaan aset tanah pemerintah Kabupaten Bima 

No  Penggunaan/ pemakaian  Jumlah (bidang tanah) 

1 Tanah sawah 1884 

2 Tanah untuk kantor pemerintahan 47 

3 Tanah untuk sarana pendidikan 24 

4 Tanah untuk rumah dinas 164 

5 Tanah untuk pemukiman, pasar,losmen 5 

8 Tanah untuk GSC, lapangan,THR 7 

9 Tanah untuk sarana umum 15 

10 Tanah untuk pabrik, tambak, TPU 3 

11 Mess, pesangrahan, museum, pendopo 8 

12 Tanah untuk aliran air 5 

13 Tanah untuk Jalan daerah dan nasional 55 

14 Lainnya 4 

15 Tanah kosong 10 

 Total  2231 

 Sumber: Hasil rekapitulasi KIB A Tahun 2016 

 Berpatokan pada penjabaran tabel di atas dapat diketahui bahwa 

Pengoperasian pada aset tanah pemerintah Kabupaten Bima sebgaian besar 

digunakan sebagai tanah sawah sekitar 1884 bidang tanah dari 2231 bidang tanah 

tanah pemerintah Kabupaten Bima. sedangkan lainnya digunakan untuk keperluan 

pelayanan lainya seperti pembangunan kantor pemerintah, sarana pendidikan, 

sarana kesehatan, untuk pembukaan jalan baik jalan daerah maupun nasional, 

untuk rumah dinas, pemukiman, pasar,losmen, GSC, lapangan, THR (taman 

hiburan rakyat), sarana umum, pabrik, tambak, TPU(tempat pemakaman umum), 
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Mess, pesangrahan, museum, pendopo, untuk aliran air,dan untuk keperluan 

lainnya.11 

 Berpatokan pada data rekapitulasi KIB A tersebut, seluruh tanah aset 

pemerintah Kabupaten Bima dalam status pakai. Apabila dalam pengoperasian 

dan pemeliharaan terdapat kondisi aset tertentu sehingga tidak dapat lagi 

digunakan maka akan diberikan perlakuan pembaruan atau penghapusan aset. 

Adapun penjelasan lebih lanjutnya yakni: 

 Rejuvinasi/pembaharuan aset adalah serangkaian kegiatan mengganti aset 

atau memperbaiki suku cadang agar aset dapat dioperasikan sesuai dengan 

harapan. Pembaruan dilakukan apabila jenis aset tersebut dinilai masih layak 

pakai kan tetapi perlu melakukan pembaruan atau penggantian beberapa bagian 

dari aset tersebut. Misalnya pada aset jenis bangunan dan gedung yang dimaksud 

dengan pembaruan dapat berupa penggantian warna dinding bangunan, atau 

bagian lain yang perlu diperbaiki agar berfungsi optimal.  

 Pada aset tanah pemerintah Kabupaten Bima tidak dilakukan pembaharuan 

sebagaimana yang diberlakukan pada jenis aset lainnya. Pada aset tanah 

pemerintah Kabupaten Bima hanya dilakukan semacam pemeliharaan agar 

menjaga kualitas aset tanah sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan secara 

optimal dan berkelanjutan. 

 Jika tidak dapat dilakukan pembaruan makan akan dilakukan Penghapusan 

atas barang milik daerah dilakukan apabila barang tersebut sudah tidak memiliki 

nilai ekonomis, rusak berat, atau hilang sehingga barang tersebut sudah tidak bisa 

difungsikan lagi. Penghapusan atas barang milik daerah dapat dilakukan dengan 

                                                           
11 Data rekapitulasi KIB A Tahun 2016 Kabupaten Bima 
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cara pemusnahan atau pemindahtanganan. Pemindahtanganana dapat dilakukan 

dengan cara :Penjualan; Tukar -menukar; Hibah; dan  Penyertaan modal 

pemerintah daerah. 

4. Penilaian aset tanah milik pemerintah daerah Kab. Bima 

  Melakukan kegiatan penilaian untuk mengetahui nilai pasar (market value) 

atas objek properti dengan menggunakan pendekatan- pendekatan dan metode 

penilaian yang lazim digunakan dalam pekerjaan penilaian. Petugas pengelola aset 

daerah Kabupaten Bima sudah melakukan penilaian pada aset daerah, khusunya 

pada aset tanah sudah dilakukan penilaian berdasarkan data rekapitulasi Kartu 

inventaris barang A Tahun 2016. Pada 2231 bidang tanah dengan total harga 

mencapai 107.755.199.742,00. 

5. Pengawasan dan pengendalian melalui  sistem informasi manajemen 

aset daerah (SIMDA), pada aset tanah milik pemda Kab. Bima 

 Salah satu cara efektif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian 

aset daerah saat ini ialah SIMDA atau sistem informasi manejemen aset daerah. 

Melalui SIMDA, tidak perlu adanya kekhawatiran akan lemahnya pengendalian 

dan pengawasan karena terjaminya transparansi.  

 Pada pengelolaan aset di Kabupaten Bima belum diterapkan sistem 

informasi manejemen aset daerah yang berbasis online. Akan tetapi sedang 

daplam tahap perencanaan, untuk pelayanan ataupun pengerjaan tugas 

pengelolaan aset yang menggunakan alat teknologi seperti komputer, leptop dan 

sebagainya baru pada sebtaas untuk pengiputan dan penyimpanan data. Adapun 

permasalahan penerapan pelayanan yang menggunakan alat-alat teknologi 

semacam ini ialah karna kurangnya SDM nya yang masih kurang memahami 
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teknologi informasi. Selain dari pada itu keberadaan bidang aset yang baru 

setahun pembentukannya juga menjadi alasan, sebab berbagai upaya agar dapat 

melkasanakan pengelolaan aset secara optimal belum semua dijalankan atau 

dilaksanakan. 

6. Oprtimalisasi aset tanah milik pemerintah daerah Kab. Bima 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui salah satu kendala belum 

otimalnya pengelolaan aset tanah dikarenakan kurang pahamnya pegawai bidang aset 

terkait cara mengelola aset dan tugas dan fungsinya. Selain dari bidang aset yang baru 

dibentuk pada tahun 2017 ini, banyak pegawai bidang aset yang berasal dari luar bidang 

tersebut atau orang baru dalam urusan pengelolaan aset sehingga belum mempunyai 

pemahaman lebih terhadap cara megoptimalkan aset. Akan tetapi pemerintah mualai giat 

melakukan pelatihan-pelatihan pengelolaan aset.Dari hasil wawancara pun narasumber 

mengakui memang pemerintah Kabupaten Bima lambat dalam memulai melakukan 

penataan aset. Padahal walaupun DPPKAD baru terbentuk tahun 2017 ini akan tetapi 

bukan berarti urusan pengelolaaan aset sebelumnya tidak ada, ada akan tetapi masih 

belum dibentuk bidang tersendiri masih tergabung dalam bagian umum dan perlengkapan 

SETDA. 

7. Kendala Dalam Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Bima 

 Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan barang milik 

daerah oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 

mengalami kendala. Bagian dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang 

mengalami kendala diantaranya adalah :  

 Dalam hal aturan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang 

belum ada aturan baru sehingga masih berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 

27 Tahun 2013 pada saat pengelolaan aset masih menjadi urusan SETDA. 
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Sedangkan untuk Perda yang menyatakan bahwa pengelola aset Kabupaten Bima 

telah menjadi urusan dan tugas dinas pengelola pendapatan keuangan dan aset 

daerah sampai sekarang belum ada.  

 Pada tahap inventarisasi yang masih dilakukan secara manual selain itu 

juga masih lemah dalam segi inventarisasi secara legalitas, informasi data aset 

yang dicantumkan dalam Kartu inventaris barang A tidak lengkap, bahkan ada 

aset tanah yang tertera harganya akan tetapi tidak diketahui lokasinya, banyaknya 

kesalahan pada keterangan lokasi aset tanah.  

 Pada tahap legal audit terkait dengan status kepemilikan tanah dan 

masalah lain yang timbul misalnya pengklaiman tanah milik pemda sebagaimana 

yang diuraikan pada bagaian latar belakang. Dalam data Rekapitulasi KIB A 

Tahun 2016 dari 2231 bidang tanah hanya sekitar 33 bidang tanah tanah yang 

memiliki sertifikat dan 2198 bidang tanah yang tidak bersertifikat. 

 Pengawasan dan pengendalian melalui  SIMDA atau sistem informasi 

manajemen aset  daerah. SIMDA seharusnya menjadi sistem informasi yanng 

penting dalam pengelolaan aset daerah yang dilakukan antar organisasi perangkat 

kerja daerah untuk mempermudah penarikan informasi agara lebih cepat, akuran 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Permasalahannya adalah pemerintah 

Kabupaten Bima belum menerapkan SIMDA dalam pengelolaan aset daerahnya. 

Pelayanan berbasis komputer online sebatas untuk memasukan data untuk 

disimpan saja. Untuk aplikasi yang digunakan untuk menjadi informasi bagi 

khalayak ramai guna menerapkan salah satu  asas pengelolaan aset daerah belum 

dilakukan. Bahkan untuk Website dinaspun belum ada, ini tentunya akan 
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menyulitkan apabila ada masyarakat yang memerlukan pelayanan informasi dari 

jarak jauh.  

 Sumber daya manusia yang belum memadai mengenai inventarisasi 

barang. Barang yang belum terinventarisasi dengan baik, serta belum mampu 

menguasai atau menggunakan teknologi dalam melaksanakan Tugasnya. Masalah 

lain terletak pada sumber daya manusia pada bidang aset belum dapat bekerja 

dengan maksimal disebabkan oleh latar belakang bidang yang ditempati 

sebelumnya dan latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang aset yang 

mengurusi pengelolaan aset yang ditempati sekarang.  

 

E. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Aset Tanah Milik 

Pemerintah Kabupaten Bima maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah 

Kabupaten Bima telah melaksanakan pengelolaan aset tanah miliknya. Akan 

tetapi dalam pelaksanaanya terdapat kendala. Pada tahap inventarisasi yang 

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima kusunya pada tahap pencatatan 

terdapat data inventaris aset tanah yang tidak lengkap baik pada keterangan tahun 

pengadaan yang tidak dicantumkan, lokasi aset yang tidak dicantumkan, 

keterangan penggunaan tanah yang tidak dicantumkan. Selanjutnya masih pada 

tahapan inventarisasi aset tanah, pemerintah Kabupaten Bima belum melakukan 

kodifikasi dan labelisasi pada setiap aset tanah yang dimilikinya. Kemudian, pada 

tahap legal audit dalam pengelolaan aset tanah yang dilakukan oleh pemerintah 

Kabupaten Bima,masih terdapat aset tanah yang tidak memiliki sertifikat 

kepemilikan atas nama pemerintah daerah dari jumlah keseluruhan aset tanah 
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pemerintah Kabupaten Bima sebanyak 2231 bidang tanahdengan luas 9.676.745 

m2 terdapat 33 bidang tanahdengan luas sekitar 65.801 m2  yang memiliki 

sertifikat sedangkan yangbelum memeliki sertifikat sejumlah 2198 bidang tanah 

dengan luas mencapai 9.610.944 m2. 

 Pada tahap pengoperasian pemerintah Kabupaten Bima sebagian besar 

digunakan untuk tanah persawahan, pemukiman, pembangunan jalan selian itu 

juga digunakan untuk tanah bangunan kantor pemerintahan, untuk pembangunan 

sarana-sarana pelayanan, dan sebagainya. Sedangkan untk pemeliharaan pada aset 

tanah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bima tidak ada pemeliharaan khusus 

seperti yang dilakukan pada aset golongan mesin contohnya, yang pernah 

dilakukan oleh pemerintah berupa pembersihan, pemagaran, penimbunan, dan 

pematangan.Pemerintah Kabupaten Bima telah melakukan penentuan nilai atau 

harga (penilaian) pada seluruh aset tanah miliknya, Aset tanah pemerintah 

Kabupaten Bima berdasarkan data rekapitulasi Kartu Inventaris Barang A 

memiliki nilai total 107.755.199.742,00. 

 Sedangkan penggunaan SIMDA dalam kegiatan pengawasan dan 

pengendalian belum dilaksanakan, juga termasuk untuk keperluan penyajian 

informasi untuk umum belum dilakukan.Pada pengelolaan aset tanahmilik 

pemerintah daerah Kabupaten Bima beberapa tahapan telah dilaksanakan akan 

tetapi dalam pelaksanaanya terdapat kendala sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya. Sehingga pemerintah Kabupaten Bima perlu terus melakukan 

perbaikan dalam prosedur pengelolaan aset tanah miliknya, agar dapat berjalan 

sebgaiamana peraturan yang berlaku. 
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