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Abstract: This study analyses the document data requirement and technical factual physical
data on fixed asset of Village government in the inventory of village asset after enactment of
law number 6 of 2014 concerning village. Descriptive qualitative is used in this study. The
result of this study show the Village government in Banten totaling have 2300 villages it has
not experienced an increase in the quality of administration of village asset. The increasing of
village income from village fund transfer sources consisting of : part of tax revenue and
regency levies, allocation of village funds, Financial assistance from the provincial APBD and
financial assistance from the district budget significantly increase to (%) from year to year at
the same time, there has been no increase in income from original village income sources, for
example: BUMDes business result, village market management, management of tourist areas,
public baths management, and village irrigation, participation, self-help mutual cooperation.
From the components of the village’s original income, the result of the village’s wealth
business have not been made to increase. The increase of this study in Serang Regency, an
inventory of villages assets has shown that the management of village assets is quite good,
but the need for document data on the basis of asset recognition and valuation has an
important role in the administration of village property.
Keywords: Village wealth administration policy, Village property, usefulness of wealth,
descriptive qualitative.
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Pendahuluan

Undang-undang tentang Desa telah berlaku sejak tahun 2014 (UU nomor 6 tahun 2014). Sejak
itu pengakuan dan penghormatan (rekognisi) terhadap Desa sesuai semangat UUD 1945 pasal
B ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat
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hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Eko Sutoro, Desa Membangun Indonesia : 2014).
Dengan kebijakan ini Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di
Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai kewenangan untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Permendagri 01/2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa).

Gambar 1
Perbandingan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa

(BPKP-Juklak Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa : 2015)

Ada hal yang berberda dan baru yang menjadi kewajiban Pemerintah Desa dibanding
dengan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan, yakni kewajiban melaporkan
kekayaan milik desa yang harus disampaikan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya
pelaksanaan APBDesa tahun berkenaan. (UU Desa pasal 116 ayat 4)

Analisa
Kewajiban menyampaikan laporan kekayaan milik desa setiap tahun dengan format yang
sudah ditentukan di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri-RI nomor 113 tahun 2014, pasal
38 Bagian pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa), menuntut adanya penatausahaan aset desa dimulai dari kegiatan
inventarisasi sebagai dasar pengakuan, pengukuran dan penilaian barang milik Desa.
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Aset terdiri dari aset lancar dan aset tetap, kegiatan Inventarisasi dibutuhkan untuk golongan
aset tetap yang terdiri dari : Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan,
Jembatan, Irigasi dan instalasi; Aset tetap lainnya; serta Konstruksi dalam pengerjaan.
Inventarisasi dilakukan dengan metode survei (tinjauan lapangan) untuk mengumpulkan
data, mengolah hingga menyajikannya menjadi informasi. Tinjauan ke lapangan guna
memperoleh data fisik faktual barang milik Desa. Karakteristik aset tetap berbeda satu
dengan yang lainnya meskipun terdapat keterkaitan hubungan sehingga dibutuhkan
bagaimana format data formulir yang digunakan pada saat peninjauan lapangan agar dapat
merekam faktual keenam objek secara presisi dan benar adanya.
Informasi lokasi bidang tanah terletak pada posisi koordinat (x.y), di wilayah Rukun Warga
(RW)/Rukun Tetangga (RT), Kampung/Dusun, Keterangan tanda yang mudah dikenali posisi
mata angin (Barat/Timur dan Utara/Selatan). Kondisi tanah darat, kebun, Sawah, Tambak,
Rawa, Hutan; Bentuk persegi, persegi tidak beraturan, atau tidak beraturan; Topografi landai,
datar, terjal, bergelombang; Penggunaan tanah saat ini untuk jalan, jembatan, saluran irigasi,
bangunan bukan gedung, pasar, tambatan perahu, kebun, hutan; Jenis jalan yang terdekat
dengan objek.
Informasi Peralatan dan Mesin : Data Kepemilikan dokumen seperti Kuitansi pembelian;
Kontrak; Data merk, Model/type, tahun pembuatan; Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
(BPKB); Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta data fisik Kodisi baik, cukup, rusak, atau
rusak berat.
Informasi Gedung dan Bangunan : Informasi lokasi Gedung dan Bangunan terletak pada posisi
koordinat (x.y), di wilayah Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT), Kampung/ Dusun,
Keterangan tanda yang mudah dikenali posisi mata angin (Barat/Timur dan Utara/Selatan).
Data Umum, seperti : Jumlah lantai bangunan, Jumlah Unit, Luas Unit, Tahun pembangunan.
Data Perolehan : Nomor dan tanggal SPK/Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara
Serah Terima (PHO/FHO), nomor dan tanggal IMB. Data Fisik bangunan utama, terdiri dari :
Jenis Pondasi, Kolom, Lantai, Dinding, Kusen Pintu/Jendela, Rangka Atap, Penutup Atap,
Dinding dan Pelngkap WC, Listrik dan Air Bersih, Telepon. Data Fisik bangunan pelengkap,
seperti : Pagar, Jalan akses masuk.
Informasi Jalan, Jembatan, Irigasi dan Instalasi : Data letak lokasi dan koordinat Informasi
nama ruas jalan terletak pada posisi koordinat (x.y), di wilayah Rukun Warga (RW)/Rukun
Tetangga (RT), Kampung/ Dusun, Kelandaian, Nama kampung awal titik simpul, dan titik
simpul akhir. Data Dokumen : Nomor, tanggal, bulan dan tahun SPK/KONTRAK, Berita Acara
Pemeriksaan, dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Data Teknis : Jenis dan Fungsi
Jalan, Kelas jalan, Panjang ruas , Lebar, Jenis konstruksi permukaan/bahu, Trotoar, Saluran air
tepi jalan, Pengaman jalan pada tikungan/jurang, Kondisi, Nilai perolehan serta keterangan
lain.
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Informasi Aset Tetap lainnya, seperti Hewan ternak : Data letak lokasi dan koordinat
Kelompok usaha bersama (KUB) hewan ternak; Informasi nama Jenis ternak ( jenis ungags,
Non ungags seperti kambing atau kerbau), Ikan, di wilayah Rukun Warga (RW)/Rukun
Tetangga (RT), Kampung/ Dusun; Jumlah, Nomor, tanggal/bulan/tahun kerjasama; Nama
kelompok usaha bersama (KUB); Data Dokumen : Nomor, tanggal, bulan dan tahun Kerjasama
usaha; Kondisi awal jumlah hidup/mati.
Buku Perpustakaan Data letak lokasi dan koordinat Pengelola Buku perpustakaan;Informasi
nama Jenis Buku, Judul/Tema Buku, Jumlah, Penerbit, Tahun cetak, Asal perolehan, dan
kondisi; Data Dokumen : Nomor, tanggal, bulan dan tahun Perolehan dan Asal/Cara perolehn;
Kondisi awal jumlah baik/rusak/hilang.
Informasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses
perolehan pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum
selesai. Nilai yang dicatat sebesar jumlah yang dibayarkan atas perolehan aset. Biaya-biaya
pembelian bahan dan juga gaji-gaji yang dibayarkan, pelaksanaan pekerjaan secara
swakelola pada dasarnya sama dengan nilai yang dibayarkan kepada kontraktor atas
penyelesaian pekerjaan tertentu.
Kesimpulan
Kajian telah dilakukan dengan menggunakan format formulir tinjauan lapangan (survei)
dalam kegiatan Inventarisasi aset milik Desa di Pemerintah Kabupaten Serang selaku
pemerintah daerah tertua dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lain di Provinsi Banten,
meskipun tentu perlu perbaikan-perbaikan penyesuaian dengan era teknologi informasi saat
ini seperti penggunaan aplikasi google maps saat penentuaan koordinat maupun citra rupa
bumi (peta terestrial) di lokasi objek aset desa berada.
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