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Abstract: This study analyzes recording requirement and register numbering of fixed assets 

belonging to the Village government in the activity of inventory village assets. Descriptive 

qualitative is used in this study. The result of this study indicated that Village government in 

Banten, it has not yet improved the quality of asset administration. The result of inventory 

activity in the form of disclosure, meausurement, and valuation of village property as a legal 

basis for ownership has not been followed up on optimally, this is proven in the field often 

cause cases of ownership status. Improvement of numbering asset a result of the capital 

expenditure process of the village budget from year to year, in has increased at the same time 

and the need for maintenance also increased in order to maintain the benefit of its function. 

The result of this study in Serang Regency, inventory wealth of Village government has 

showed that Village asset administration is quite good, but document requirement as a basis 

for calculating budget allocation for assets maintenance due to time depreciation has an 

important role in administration of Village property. 

  

Keywords : Useful life of goods, Register of item belonging to the Village, Ownership status,  

Location code, Item code, Register code, Descriptive qualitative.      
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Pendahuluan  
 

Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan 

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang memuat kode pemerintah dimulai dari kode 

Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa di seluruh wilayah Republik Indonesia dan 

Peraturan Menteri dalam Negeri RI nomor 01 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, 

menjadi acuan normatif untuk digunakan dalam pembuatan label barang milik desa, karena 
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pada label ini mencantumkan kode lokasi letak barang, tahun perolehan, sumber pembiayaan 

dan nomor register tercatat pertamakalinya di dalam kartu inventarisasi barang (KIB) milik 

pemerintah desa. 

 

Sesuai undang-undang desa, Pemerintah Desa diharapkan dapat lebih mandiri dalam 

mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di 

dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima 

oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu 

Pemerintah Desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata 

pemerintahannya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 

Akuntabilitas pengelolaan barang milik desa dapat dilakukan dengan cara pencatatan didalam 

sistem yang mudah ditelusur untuk ditemukan kembali data-datanya. Pemberian kode 

barang, kode register perolehan barang, serta kode lokasi keberadaan barang pada masa 

mendatang dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi Desa (SID) yang saat ini sedang 

dirumuskan oleh pemangku kebijakan tingkat pusat. 

 

Jenis ragam barang kekayaan desa telah ditentukan ruang kodefikasinya berdasarkan 

pedoman kodefikasi aset desa yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa 

Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai fungsi diantaranya merumuskan kebijakan 

dibidang fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa. (Pedum Kodefikasi Aset Desa, Dirjen Bina 

Pemerintahan Desa, Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa : 2017) 

 

Analisa  

Kode register barang menurut urutan perolehan dan tahun perolehan barang penomorannya 

menjadi tanggungjawab pemerintah desa, yang nomor-nomor itu disandingkan dengan kode 

lokasi dan kode jenis barang. Sebelum membahas lebih jauh kode register barang, berikut ini 

dijelaskan kodefikasi lokasi yang menunjukan letak barang di desa, serta kodefikasi jenis-jenis 

barang yang menunjukan golongan, bidang, kelompok, dan sub kelompok barang yang akan 

diregister. 

 

Mengacu pada Pedoman Umum Kodefikasi Aset Desa, Kode lokasi desa terdiri dari 10 

(sepuluh) angka/digit dengan susunan sebagai berikut: 

Dua angka/level pertama : menunjukkan kode Provinsi 

Dua angka/level kedua : menunjukkan kode Kabupaten/Kota 

Dua angka/level ketiga : menunjukkan kode Kecamatan 

Satu angka/level keempat : menunjukkan kode Status Desa 

Tiga angka /level kelima : menunjukkan Nomor Urut Desa Dalam Kecamatan 

 

Contoh kode Desa Sukacai di Kabupaten Serang adalah :  36.04.22.20.05 
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Keterangan : Nomor 36 adalah kode Provinsi Banten, yakni pemerintahan provinsi ke 36 di 

seluruh Indonesia; 04 adalah kode Kabupaten Serang, merupakan nomor urut keempat dari 

delapan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten; 22 adalah nomor urut 

Kecamatan Baros dari seluruh kecamatan yang ada diwilayah pemerintahan Kabupaten 

Serang; nomor 20 Kode Desa Sukacai; dan nomor 05 adalah nomor urut Desa Sukacai dari 

desa-desa yang ada diwilayah pemerintahan Kecamatan Baros. 

  

Kodefikasi Jenis-jenis barang terdiri dari 10 (sepuluh) angka dengan susunan sebagai berikut: 

satu angka pertama adalah ruang untuk menunjukkan kode Golongan, dimana golongan 

barang dibedakan atas Golongan barang persediaan Kode 1, Golongan tanah Kode 2, 

Golongan peralatan dan mesin Kode 3, Golongan gedung dan bangunan Kode 4, Golongan 

Jalan Kode 5, jembatan, irigasi, instalasi Kode 6, serta Golongan aset tetap lainnya Kode 7.  

 

Khusus dalam artikel ini tidak disertakan Golongan konstruksi dalam pengerjaan (KDP), hal ini 

karena konstruksi dalam pengerjaan tidak dicatat sebagai aset tetap tetapi tercatat didalam 

golongan aset tetap lainnya (Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, Ikatan Akuntan Indonesia : 

2015) serta tidak dibutuhkan adanya pemberian nomor label registasi. 

 

Dua digit pertama menunjukan Bidang barang pada setiap golongan. Pedoman Umum 

kodefikasi aset desa menyediakan ruang (slot) kode bidang hingga Sembilan puluh Sembilan 

(99) untuk penambahan bidang-bidang baru yang belum terekam didalam pedoman ini. 

 

Untuk Golongan persediaan dirinci ke dalam bidang barang yang terdiri dari Kode 01 untuk 

bidang Barang Pakai Habis, Kode 02 untuk bidang Barang Tak Habis Pakai, Kode 03 untuk 

bidang Barang Bekas Pakai, Kode 04 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang 

baru. Barang persediaan tidak membutuhkan adanya pemberian nomor label registrasi, 

tetapi dicatat di dalam Buku Persediaan. 

 

Golongan tanah dirinci ke dalam bidang barang yang terdiri dari Kode 01 untuk bidang Tanah 

,Kode 02 sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru. 

 

Golongan peralatan dan mesin dirinci ke dalam bidang barang yaitu Kode 01 untuk bidang 

Alat Besar, Kode 02 untuk bidang Alat Angkutan, Kode 03 untuk bidang Alat Bengkel dan Alat 

Ukur, Kode 04 untuk bidang Alat Pertanian, Kode 05 untuk bidang Alat Kantor dan Rumah 

Tangga, Kode 06 untuk bidang Studio, Komunikasi dan Pemancar, Kode 07 untuk bidang 

Komputer, Kode 08 untuk bidang Alat Pengeboran ,Kode 09 untuk bidang Alat Produksi, 

Pengolahan, dan Pemurnian, Kode 10 untuk bidang Peralatan Olahraga, Kode 11 sampai 

dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru. 
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Golongan gedung dan bangunan dirinci ke dalam bidang barang terdiri dari: Kode 01 untuk 

bidang Bangunan Gedung, Kode 02 untuk bidang Monumen, Kode 03 sampai dengan 99 

disediakan untuk penambahan bidang baru. 

 

Golongan Jalan, Irigasi, dan Instalasi dirinci ke dalam bidang barang terdiri dari: Kode 01 untuk 

bidang Jalan dan Jembatan, Kode 02 untuk bidang Bangunan Air, Kode 03 untuk bidang 

Instalasi, Kode 04 untuk bidang Jaringan, Kode 05 sampai dengan 99 disediakan untuk 

penambahan bidang baru. 

 

Golongan Aset Tetap Lainnya dirinci ke dalam bidang barang terdiri dari: Kode 01 untuk 

bidang Bahan Perpustakaan, Kode 02 untuk bidang Barang bercorak 

kesenian/kebudayaan/Olahraga, Kode 03 untuk bidang Hewan, Kode 04 untuk bidang Ikan, 

Kode 05 untuk bidang Tanaman, Kode 06 untuk bidang Aset Tetap dalam Renovasi, Kode 07 

sampai dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru. 

 

Golongan Aset Tak Berwujud dirinci ke dalam bidang barang yaitu: Kode 01 untuk bidang Aset 

Tak Berwujud, Kode 02 untuk bidang Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan, Kode 03 sampai 

dengan 99 disediakan untuk penambahan bidang baru. Pada golongan ini tidak diperlukan 

labelisasi, tetapi tetap dicatat didalam daftar inventarisasi barang milik desa. 

 

Level ketiga terdiri dari dua angka/digit yang menunjukkan kode Kelompok Barang, dimana 

masing-masing Bidang dirinci kedalam kelompok-kelompok barang. Contoh pada Golongan 

peralatan dan mesin (03) terdiri dari bidang alat kantor dan rumah tangga (05) kelompok alat 

kantor (01).  

   

Level keempat terdiri dari dua angka/digit yang menunjukkan kode Sub Kelompok, yakni 

masing-masing kelompok dirinci ke dalam sub kelompok yang keberfungsian barang 

dimaksud tidak dipilah-pilah kembali, contoh kelompok alat kantor dirinci menjadi sub 

kelompok diantaranya adalah Mesin Tik. Jadi penulisan kodefikasi mesin Tik yang benar 

berdasarkan ketentuan di atas adalah : Mesin Tik 03.05.01.01.  

 

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah, pembelian Mesin Tik itu diperoleh dari belanja 

kegiatan apa , atau apakah diperoleh dari hibah ?. Tahun berapa perolehan Mesin Tik tersebut 

?. Untuk menjawab pertanyaan ini maka barang berupa Mesin Tik tadi di register. Berikut ini 

adalah tata cara pemberian registernya.    

 

Kode Register merupakan identitas barang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal yang 

dilekatkan pada barang yang bersangkutan, terdiri dari kode lokasi, kode jenis barang, kode 

belanja, kode tahun perolehan barang tersebut, serta kode nomor urut barang tersebut pada 

saat pertama kali dicatat dalam buku inventaris barang desa. Kode register ini sebaiknya 

dibuat dalam label stiker yang bisa ditempel pada barang milik desa, seperti : Meja kursi, 
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Komputer, Mesin Tik, bahkan sedemikian rupa dapat dilekatkan untuk kendaraan dinas milik 

desa, serta pada papan pengakuan atas tanah yang ditancapkan sebagai tanda kepemilikan 

di atas tanah kas desa.   

 

Kesimpulan 

Kajian telah dilakukan dan labelisasi barang milik desa sebagian sudah dilakukan atas aset 

milik Desa di Pemerintah Kabupaten Serang selaku Pemerintah Daerah tertua dibandingkan 

dengan Kabupaten/Kota yang lain di Provinsi Banten, meskipun tentu perlu inisiasi  peyediaan 

aplikasi sistem pengelolaan barang milik Desa, yang rumah besarnya ada pada Sistem 

Informasi Desa (SID) menjawab tantangan era teknologi informasi saat ini seperti penggunaan 

aplikasi google maps saat penentuan koordinat maupun citra rupa bumi (peta terestrial) di 

lokasi objek aset desa berada, pembuatan peta wilayah pemerintahan Desa berbasis peta 

dasar yang ketentuan dan spesifikasi nya telah ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan 

Informasi Geospasial Republik Indonesia (BIG-RI).  
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