
 
 
 
 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1  Sejarah Singkat  

Wilayah Kota Metro sekarang pada waktu zaman pemerintahan Belanda 

merupakan Onder Distrik Sukadana pada tahun 1937 masuk Marga Nuban. 

Masing-masing Onder Distrik dikepalai oleh seorang asisten Demang, sedangkan 

Distrik dikepalai oleh seorang Demang. Sedangkan atasan dari pada Distrik 

adalah Onder afdeling yang dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan 

Belanda. Kepala Kampung dipilih oleh penyimbang-penyimbang dalam 

kampung. Pada waktu itu Kepala Kampung harus penyimbang kampung, kalau 

bukan penyimbang kampung tidak bisa diangkat dan Kepala Kampung adalah 

anggota Dewan Marga. 

Pada zaman Jepang Residente Lampoengsche Districten dirubah namanya oleh 

Jepang menjadi Lampung Syu. Lampung Syu dibagi dalam 3 (tiga) Ken, yaitu: 

1. Teluk Betung Ken 

2. Metro Ken 

3. Kotabumi Ken 

Wilayah Kota Metro sekarang, pada waktu itu termasuk Metro ken yang terbagi 

dalam beberapa Gun, Son, marga-marga dan kampung-kampung. Ken dikepalai 

oleh Kenco, Gun dikepalai oleh Gunco, Son dikepalai oleh Sonco, Marga 

dikepalai oleh seorang Margaco, sedangkan Kampung dikepalai oleh Kepala 
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Kampung. Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya pasal 2 Peraturan 

Peralihan UUD 1945, maka Metro Ken menjadi Kabupaten Lampung Tengah 

termasuk Kota Metro didalamnya. Berdasarkan Ketetapan Residen Lampung No. 

153/ D/1952 tanggal 3 September 1952 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 

20 Juli 1956 ditetapkan : 

1. Menghapuskan  daerah  marga-marga dalam Keresidenan Lampung. 

2. Menetapkan kesatuan-kesatuan daerah dalam Keresidenen Lampung dengan 

nama "Negeri" sebanyak 36 Negeri. 

3. Hak milik marga yang dihapuskan menjadi milik negeri yang bersangkutan. 

 

Dengan dihapuskannya Pemerintahan Marga maka sekaligus sebagai nantinya 

dibentuk Pemerintahan Negeri. Pemerintahan Negeri terdiri dari seorang Kepala 

Negeri dan Dewan Negeri, Kepala Negeri dipilih oleh anggota Dewan Negeri dan 

para Kepala Kampung. Negeri Metro dengan pusat pemerintahan di Metro 

(dalam Kecamatan Metro). Dalam praktek, dirasakan kurangnya keserasian 

antara pemerintahan, keadaan ini menyulitkan pelaksanaan tugas penierintahan 

oleh sebab itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung pada tahun 1972 

mengambil kebijaksanaan untuk secara bertahap Pemerintahan Negeri dihapus, 

sedangkan hak dan kewajiban Pemerintahan Negeri beralih kepada kecamatan 

setempat. Adapun nama Kota Metro sebenarnya dari bahasa Jawa "Mitro", yang 

berarti sahabat (tempat berkumpulnya orang untuk bersahabat atau menjalin 

persahabatan). Dan menurut bahasa Belanda "Meterm" yang berarti pusat 

(centrum) dengan demikian diartikan sebagai suatu tempat yang diletakkan 

strategis Mitro yang berarti sahabat, hal tersebut dilatarbelakangi dari kolonisasi 

yang datang dari berbagai daerah diluar wilayah Sumatera. Pada zaman 
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kemerdekaan nama Kota Metro tetap Metro. Dengan berlakunya pasal 2 

Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 maka Metro menjadi Kabupaten 

yang dikepalai oleh seorang Bupati pada tahun 1945, yang pada waktu itu Bupati 

yang pertama menjabat adalah Burhanuddin (1945-1948). 

 

4.1.2   Profil  

Saat ini Metro sedang meletakkan dasar bagi perkembangan sebuah kota masa 

depan. Ruang publik dan hutan kota dirawat dan ditambah untuk paru-paru kota 

dan tempat komunikasi warga. Jalan protokol dan jalan utama dihijaukan. Ruas 

jalan masuk dan keluar Metro dilebarkan. Pelebaran dan pengaspalan Jalan 

Jenderal Sudirman (Gajar Agung dst) telah selesai dirampungkan, sedangkan 

Jalan Alamsyah Ratu Perwiranegara (dulu Jalan Unyi) kini dalam tahap 

penyelesaian. Sarana jalan bagi kelancaran arus lalu lintas sangat penting artinya 

bagi kota yang dikenal sebagai kota penting kedua di Lampung ini. 

Metro tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah penduduknya. Penduduk 

kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah ini, Lampung Tengah dan 

Lampung Timur, mencari nafkah dengan berdagang dan menjual jasa. Karena itu, 

di siang hari penduduk Metro lebih banyak dibanding jumlah penduduk 

resminya. 

Pusat perdagangan Metro tersebar di beberapa tempat. Perdagangan barang jadi, 

pakaian, tekstil, elektronik, dan barang kebutuhan sekunder lainnya, bisa 

ditemukan di Shopping Center dan Pasar Cendrawasih. Bagi penggemar otomotif 

kompleks pertokoan Sumur Bandung merupakan tempat berburu onderdil 

otomotif dan aksesorinya. Pusat niaga juga ada ketika pagi-pagi di Ganjar Agung 

dan 16c tempat jualan sayur-mayur dan komoditas pertanian lainnya. Di 
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kompleks pertokoan Sumur Bandung berdiri bangunan Chandra supermarket dan 

swalayan. Walau Metro sebuah kota kecil, tempo dulu sekitar tahun 1990-an 

telah bediri 3 bioskop yaitu Nuban Ria, Metropol Chandra, dan Shoping. Namun 

yang saat ini masih beroperasi hanya di Chandra. Terletak 46 kilometer dari 

Bandar Lampung, Ibu Kota Provinsi Lampung, Metro juga dikenal sebagai kota 

pendidikan. Setiap pagi angkutan umum dari Lampung Tengah dan Lampung 

Timur penuh dengan pelajar yang menimba ilmu di kota ini. Demikian 

sebaliknya di siang hari saat pulang sekolah. Angkutan kota tersebar ke segala 

penjuru wilayah yang mempermudah mobilitas penduduk Metro. 

 

Untuk mendukung Metro sebagai kota pendidikan dibangun sebuah gedung 

perpustakaan di jantung kota. Bangunan ini dilengkapi sumber pustaka dan air 

conditioning. Dibangun sejak tahun 2002 dan sekarang sudah beroperasi. 

Perpustakaan yang dibiayai anggaran pemerintah daerah ini merupakan langkah 

awal jangka panjang menyediakan jasa pendidikan bagi kabupaten sekitarnya. 

Bagi yang berminat kuliah di perguruan tinggi di kota ini , terdapat beberapa 

perguruan tinggi negeri dan swasta, di antaranya Universitas Muhammadiyah 

Metro, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Agus Salim, Sekolah Tinggi Ilmu Agama 

Islam Negeri, Sekolah Tinggi Pertanian, Akademi Pertanian, dan PGSD Unila. 

Kini pemerintah Kota Metro sedang mengupayakan agar Universitas Lampung 

membuka Fakultas Hukum di Metro. Sejarah panjang Kota Metro telah 

mengantarkan wilayah yang dulunya bedeng bermetamorfosis menjadi sebuah 

kota yang sebenarnya. Sebuah wilayah dengan pusat konsentrasi penduduk 

dengan segala aspek kehidupannya mulai dari bidang pemerintahan, sosial 

politik, ekonomi dan budaya. Ciri kota yang sangat menonjol adalah fisik wilayah 
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yang telah terbangun, tersedianya fasilitas sosial dan public utilities, serta 

mobilitas penduduk yang tinggi. 

 

4.1.3  Wilayah administrasi 

Sebelum menjadi kota administratif pada tahun 1986, Metro berstatus kecamatan 

yakni kecamatan Metro Raya dengan 6 (enam) kelurahan dan 11 (sebelas) desa. 

Adapun 6 kelurahan itu adalah: 

1) Kelurahan Metro 

2) Kelurahan Mulyojati 

3) Kelurahan Tejosari 

4) Kelurahan Yosodadi 

5) Kelurahan Hadimulyo 

6) kelurahan Ganjar Agung 

Sedangkan 11 (sebelas) desa tersebut adalah: 

1) Desa Karangrejo 

2) Desa Banjar Sari 

3) Desa Purwosari 

4) Desa Margorejo 

5) Desa Rejomulyo 

6) Desa Sumbersari 

7) Desa Kibang 

8) Desa Margototo 

9) Desa Margajaya 

10) Desa Sumber Agung 

11) Desa Purbosembodo 
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Atas dasar Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1986 tanggal 14 Agustus 1986 

dibentuk Kota Administratif Metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan 

Bantul vang diresmikan pada tanggal 9 September 1987 oleh Menteri Dalam 

Negeri. Dalam perkembangannya lima desa di seberang Way Sekampung atau 

sebelah Selatan Way Sekampung dibentuk menjadi satu Kecamatan, yaitu 

kecamatan Metro Kibang dan dimasukkan ke dalam wilayah pembantu Bupati 

Lampung Tengah wilayah Sukadana (sekarang masuk menjadi Kabupaten 

Lampung Timur). Dan pada tahun yang sama terbentuk 2 wilayah pembantu 

Bupati yaitu Sukadana dan Gunung Sugih. 

 

Dengan kondisi dan potensi yang, cukup besar serta ditunjang dengan sarana dan 

prasarana yang memadai, Kotif Metro tumbuh pesat sebagai pusat perdagangan, 

pendidikan, kebudayaan dan juga pusat pemerintahan, maka sewajarnyalah 

dengan kondisi dan potensi yang ada tersebut Kotif Metro ditingkatkan statusnya 

menjadi Kotamadya Metro. Harapan memperoleh Otonomi Daerah terjadi pada 

tahun 1999, dengan dibentuknya Kota Metro sebagai daerah otonom berdasarkan 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang diundangkan tanggal 20 April 1999 

dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta bersama-sama dengan Kota 

Dumai (Riau), Kota Cilegon, Kota Depok (Jawa Barat ),Kota Banjarbaru (Kalsel) 

dan Kota Ternate (Maluku Utara). 

Kota Metro pada saat diresmikan terdiri dari 2 kecamatan, yang masing-masing 

adalah sebagai berikut: 

1) Kecamatan Metro Raya, membawahi: 

a. Kelurahan Metro 

b. Kelurahan Ganjar Agung 
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c. Kelurahan Yosodadi 

d. Kelurahan Hadimulyo 

e. Kelurahan Banjarsari 

f. Kelurahan Purwosari 

g. Kelurahan Karangrejo 

2) Kecamatan Bantul, membawahi: 

a. Kelurahan Mulyojati 

b. Kelurahan Tejosari 

c. Desa Margorejo 

d. Desa Rejomulyo 

e. Desa Sumbersari 

Kota Metro terbagi atas 5 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro 

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota 

Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 

kecamatan yang meliputi 22 kelurahan. 

1) Metro Barat: 11,28 km² 

2) Metro Pusat: 11,71 km² 

3) Metro Selatan: 14,33 km² 

4) Metro Timur: 11,78 km² 

5) Metro Utara: 19,64 km² 

 

4.1.4  Pemerintahan 

Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang 

peresmiannya dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 April 1999. Struktur 

Organisasi Pemerintah Kota Metro pada mulanya dibentuk melalui Peraturan 
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Daerah Nomor 1 Tahun 2001 yang terdiri dari 9 Dinas Otonom Daerah, yaitu: 10 

Bagian Sekretariat Daerah, 4 Badan dan 2 Kantor. Dalam perkembangan 

berikutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, 

Pemerintah Daerah Kota Metro melakukan penataan organisasi Perangkat Daerah 

sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. 

 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro secara rinci adalah sebagai 

berikut: 

1) Sekretariat Daerah, terdiri dari:  

a. Asisten I / Pemerintahan, meliputi Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, 

Bagian Humas dan Protokol. 

b. Asisten II / Pembangunan, meliputi Bagian Perekonomian, Administrasi 

Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan. 

c. Asisten III / Administrasi, meliputi Bagian Organisasi, Bagian Keuangan 

Bagian Perlengkapan dan Bagian Umum. 

2) Sekretariat DPRD, terdiri dari:  

a. Bagian Persidangan 

b. Bagian Hukum 

c. Bagian Keuangan 

d. Bagian Umum 

3) Dinas Daerah, terdiri dari:  

a. Dinas Pekerjaan Umum 

b. Dinas Kesehatan 

c. Dinas Pendidikan 
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d. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

e. Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup 

f. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 

h. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 

i. Dinas Pertanian 

j. Dinas Pasar 

k. Dinas Pendapatan Daerah 

4) Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:  

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

b. Badan Pengawasan Daerah 

c. Badan Kepegawaian Daerah 

d. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah 

e. Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana 

f. Rumah Sakit Umum Ahmad Yani 

g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 

h. Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu 

i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 

j. Satuan Polisi Pamong Praja 
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4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan Implementasi Good Governance 
dalam Proses Transper Aset Wilayah Pemekaran Kabupaten 
Lampung Tengah kepada Kota Metro. 

 

4.2.1 Prinsip Akuntabilitas (Accountability) 
 

4.2.1.1 Penerapan Prinsip Akuntabilitas oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Lampung Tengah : 

 
Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam proses transper aset wilayah 

pemekaran Kabupaten Lampung Tengah kepada Kota Metro merupakan suatu 

wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, bertanggung jawab dan 

mampu memenuhi harapan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik apabila dilaksanakan dengan mendasarkan diri kepada 

kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1999 tentang 

Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengubah sistem pemerintahan di 

daerah dengan penguatan sistem desentralisasi (otonomi daerah). Perubahan ini 

merupakan implementasi Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

mengamanatkan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  

 

Implikasinya adalah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah 

untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup 

seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar 

negeri,  pertahanan,  keamanan,  yustisi,  moneter fiskal nasional dan agama 

yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara spesifik urusan wajib yang menjadi 

kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan 14, yang telah diatur 
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lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota. Dalam rangka penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah.   

Menurut keterangan Hi. Ansori : 

“ Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk 
memberikan asetnya agar Pemerintah  Daerah Kota Metro dapat 
menyelenggarakan proses pemerintahan,.......... sehingga dapat mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi 
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat,... 
setelah lepas dari kabupaten induknya....... walaupun penyerahan aset 
tersebut akan diserahkan secara bertahap........... sedangkan untuk 
pemekaran Kabupaten Lampung Timur semenjak pemekaran tahun 1999 
tidak ada permasalahan baik aset ataupun distribusi pegawainya.... “ 1 

 
Jumlah aset keseluruhan adalah 111 (seratus sebelas) unit, yang telah diserahkan 

ke Kota Metro berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) unit dan sisa aset yang belum 

diserahkan berjumlah 34 (tiga puluh empat) unit,  Penyerahan aset eks Kabupaten 

Lampung Tengah ini direncanakan akan diserahkan secara bertahap. Kebijakan 

Kabupaten Lampung Tengah memandang bahwa jumlah aset yang telah diterima 

oleh Kota Metro telah cukup dan mampu untuk penyelenggaraan 

pemerintahannya, sedangkan Kabupaten Lampung Tengah yang berkedudukan di 

Gunung Sugih sangat minim sekali sarana dan prasarananya baik gedung untuk 

penyelenggaraan pemerintahan maupun fasilitas sosial lainnya, untuk itu 

Kabupaten Lampung Tengah berupaya semaksimal mungkin untuk mengali 

potensi yang ada sehingga mengambil kebijakan untuk memanfaatkan aset eks 

                                                
1 Hasil wawancara dengan Hi.Ansori (51 tahun) responden Kabupaten Lampung Tengah. Selasa, 

24 Mei 2011 
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Kabupaten Lampung Tengah yang berada di Kota Metro sebagai sumber 

pendapatan, seperti apa yang diterangkan oleh Hi. Ansori : 

“ Banyak hal yang mempengaruhi kenapa aset eks Kabupaten Lampung 
Tengah dulu belum diserahkan .... salah satunya ada inisiatif aset-aset 
tersebut akan dilelang dan anggarannya menjadi modal pembentukan 
Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD)... ada juga untuk 
membangun sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan 
pemerintahan yang dibutuhkan oleh masyarakat...karena memang 
Kabupaten Lampung Tengah saat ini memiliki anggaran yang terbatas......  
“ 2 

Aset Kabupaten Lampung Tengah semaksimal mungkin dimanfaatkan untuk 

kepentingan masyarakat dan menunjang penyelenggaraan pemerintahan di 

wilayah Gunung Sugih karena Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap 

pengelolaan aset untuk kemakmuran masyarakatnya, masalah utama pengelolaan 

aset daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data aset, inilah yang 

menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah kesulitan untuk 

mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang 

dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya, serta 

mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan aset pada masa yang 

akan datang, untuk itu  Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lampung 

Tengah memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan aset yang dihadapi 

sehingga adanya upaya untuk melakukan tertib administrasi aset daerah sebagai 

upaya penerapan kebijakan dan program, salah satunya adalah pengelolaan aset 

eks Kabupaten Lampung Tengah yang terdapat diwilayah Kota Metro, karena 

aset tersebut masuk dalam Neraca Daerah yang merupakan bagian dari Laporan 

Keuangan Daerah akan lengkap dan dapat dipercaya jika penatausahaan aset 

antara fisik aset, dokumen kepemilikan dan penatausahaan dalam buku inventaris 

                                                
2 Hasil wawancara dengan Hi.Ansori (51 tahun) responden Kabupaten Lampung Tengah. Selasa, 

24 Mei 2011 
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mempunyai kesesuaian, maka harus dimiliki alur penatausahaan yang sistematis, 

maka tingkat kepercayaan terhadap proses penatausahaan akan selalu dapat 

dipercaya siapapun yang membaca laporan keuangan tersebut, BPK RI selaku 

auditor akan lebih mudah menelusuri aset dengan kriteria yang telah ditetapkan 

dalam standar akuntansi sehingga BPK RI tidak akan ragu dalam menilai 

kewajaran keberadaan aset baik secara administrasi ataupun secara fisik, serta 

nilai aset yang tertuang dalam Laporan Keuangan Daerah merupakan wujud dari 

akuntabilitas Pemerintah Daerah Lampung Tengah secara horizontal yaitu 

pelaporan kepada DPRD dan masyarakat luas dan akuntabilitas secara vertikal 

yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan, yang setiap tahunnya mendapatkan 

penilian dari BPK RI. 

Menurut keterangan Supriyadi : 

“...... salah satu yang menyebabkan Kabupaten Lampung Tengah 
mendapatkan penilaian disclaimer oleh BPK RI, dua tahun berturut-turut 
adalah tidak adanya penatausahaan aset daerah ...... sehingga dalam 
neraca barang, tidak tergambarkan kelompok-kelompok aset / barang 
milik daerah....... seperti adanya aset / barang milik daerah dalam keadaan 
sengketa, adanya aset / barang milik daerah sedang dalam penyelesaian 
administrasinya atau adanya aset / barang milik daerah yang belum ada 
pemisahan jenis dan karakteristiknya..... sehingga berakibat baik secara 
administrasi dan secara fisik sulit untuk ditelususi............. baik aset yang 
bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah ataupun terhadap aset 
eks Kabupaten Lampung Tengah yang berada di Kota Metro..........”3 
 

Sedangkan menurut keterangan Sarikanitawati  : 

“......... selain auditor BPK RI menyatakan menolak memberikan pendapat 
terhadap penyajian laporan keuangan dengan alasan secara material 
penyajian laporan keuangan yang dilakukan tidak sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintah............juga adanya ketidaksesuaian terhadap 

                                                
3 Hasil wawancara dengan Supriyadi (46 tahun) responden Kabupaten Lampung Tengah.  Selasa, 

24 Mei 2011. 
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Kepmendagri Nomor 42 Tahun 2001 dimana Lampung Tengah 
menyantumkan ke 34 aset ke dalam neraca barang daerah....”4 

 

Akuntabilitas, artinya setiap tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah 

harus diselenggarakan dengan cara yang terbaik dengan pemanfaatan sumber 

daya yang efisien demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, 

karena setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus dapat 

dipertanggungjawabkan ke hadapan publik maupun dari kacamata hukum.”5 

Kebijakan yang diambil Kabupaten Lampung Tengah terhadap penatausahaan 

aset daerah eks Kabupaten Lampung Tengah yang terletak dalam wilayah Kota 

Metro yaitu mempertahankan aset tersebut tetap menjadi milik Kabupaten 

Lampung Tengah dan memiliki tujuan untuk pemanfaatan pembangunan sarana 

dan prasarana di wilayah Gunung Sugih sebagai penunjang penyelenggaraan 

pemerintahan ternyata memiliki dampak yang negatif antara lain : 

- BPK RI memberikan penilaian disclaimer terhadap Laporan Keuangan, salah 

satu penyebabnya adalah mencantumkan data aset eks Kabupaten Lampung 

Tengah ke dalam Neraca Barang Daerah; 

- Walaupun secara administratif aset tersebut terdata milik Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah, akan tetapi kenyataannya saat ini aset tersebut 

tidak dapat dimanfaatkan apalagi memberikan kontribusi PAD bagi 

Kabupaten Lampung Tengah bahkan aset tersebut justru menjadi 

pemandangan yang kumuh (bangunan hancur dan roboh tidak terawat) di 

                                                
4 Hasil wawancara dengan Sarikanitawati (42 tahun) responden Kabupaten Lampung Tengah. 

Selasa, 24 Mei 2011. 

5 Faisal Tamim yang dikutif oleh Istianto HP,  ” Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif 
Pelayanan Publik” (2009,109). 
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wilayah Kota Metro dikarenakan Lampung Tengah tidak pernah untuk 

menganggarkan dana pemeliharaan. ”6 

- Inisiatif Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan lelang atau menjual 

aset tersebut sebagai modal untuk pembuatan BUMD dan pembangunan 

sarana dan prasarana sampai saat ini juga belum pernah terlaksana karena 

dikhawatirkan dikemudian hari akan bermasalah. 

Kabupaten Lampung Tengah untuk memanfaatkan aset eks Kabupaten Lampung 

Tengah yang terletak dalam wilayah Kota Metro memiliki tujuan yang mulia 

yaitu untuk kesejahteraan masyarakat sebagai wujud dari akuntabilitas 

Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya dan menunjang penyelenggaraan 

pemerintahan di Gunung Sugih, akan tetapi dari sisi ketentuan Perundang-

undangan (UURI No 12 Tahun 1999) ternyata tidak mendukung kebijakan itu 

sehingga apa yang telah direncanakan oleh Kabupaten Lampung Tengah sampai 

saat ini belum dapat direalisasikan. 

 
4.2.1.1 Penerapan Prinsip Akuntabilitas oleh Pemerintah 

Daerah Kota Metro: 
 

Penerapan prinsip akuntabilitas (accountability) dalam proses transper aset 

wilayah pemekaran Kabupaten Lampung Tengah kepada Kota Metro berdasarkan 

konteks good governance menuntut para pengambil kebijakan dan pelaksana 

kebijakan untuk memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik 

(masyarakat umum) sebagaimana halnya kepada para pemilik (stake holders). 

Aset Pemerintah Daerah merupakan parameter dalam menentukan maju atau 

tidaknya suatu daerah atau progress report yang dilakukan dengan pendekatan 

                                                
6 Hasil observasi lapangan . 
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aset pemerintah daerah kinerja atau performance budgeting system yang 

mengutamakan upaya pencapain hasil atau output daerah.  

Menurut Herman Sismono :  

“.........aset pemerintah daerah merupakan hal penting bagi suatu daerah, 
karena dalam aset pemerintah daerah menujukkan pendapatan, sumber-
sumber pendapatan daerah, terlebih lagi di era otonomi......... Kota Metro 
setelah pemekaran saat ini............, di mana kita dituntut kemampuannya 
untuk mencari sumber-sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan sebagai daerah otonom, serta diberikan kewenangan untuk 
membelanjakan pendapatan tersebut secara baik dan benar sesuai dengan 
kebutuhan yang terdapat dalam masyarakat. 7  

Penjelasan di atas sesuai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi bahwa pemerintah 

daerah memiliki kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan 

pembangunan sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah masing-masing. 

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi 

pada perubahan pola pertanggung jawaban daerah atas pengalokasian dana yang 

telah dimiliki. Penyelenggaraan otonomi daerah diimbangi dengan kebebasan 

untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan 

prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing. Pemerintahan daerah diharapkan 

dapat melakukan optimalisasi belanja yang dilakukan secara efisien dan efektif 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perangkat pemerintah daerah 

harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam perencanaan 

dan perumusan kebijakan strategis daerah, termasuk proses dan pengalokasian 

aset pemerintah daerah belanja daerah agar pelaksanaan berbagai kegiatan 

pelayanan oleh pemerintah daerah dapat berjalan secara efisien dan efektif hal ini 

telah sesuai dengan konsep Good Governance yang sampaikan Bappenas bahwa 

                                                
7 Hasil wawancara dengan Herman Sismono (49 tahun) responden Kota Metro. Kamis, 9 Juni 

2011 
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akuntabilitas memiliki arti meningkatkan akuntabilitas publik para pengambil 

keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. 8 

Menurut keterangan Suwoto   : 

“....... seiring dengan otonomi daerah perspektif perubahan yang 
diinginkan dalam pengelolaan aset pemda Metro sebagai upaya 
pemberdayaan pemerintah daerah di antaranya adalah harus bertumpu 
pada kepentingan masyarakat ........, kejelasan tentang misi pengelolaan 
aset daerah pada umumnya dan aset pemerintah daerah pada khususnya 
dan desentralisasi pengelolaan aset dan kejelasan peran para partisipan 
yang terkait dalam pengelolaan aset pemerintah daerah seperti DPRD, 
Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lain serta 
masyarakat. 9  
 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat dinyatakan beberapa hal yang 

fundamental yang terdapat dalam pengelolaan aset pemerintah daerah yaitu : 

1) Pemerintah daerah mempunyai kegiatan yang merupakan tugas dan 

kewajiban pemerintah daerah, untuk membangun ekonomi, sosial budaya 

daerah, guna menciptakan kondisi masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, 

toto tentram karto raharjo. 

2) Tugas yang merupakan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara 

terencana sistimatis, sistemik dan dianggarkan secara prosedural. 

3) Sistimatis adalah perencanaan tersebut harus dilakukan secara 

komprehensif, dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam 

ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

4) Rencana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibahas bersama-

sama DPRD, sebagaimana yang telah digariskan dalam perundang-

undangan yang berlaku sehingga akan menjadi kesepakatan bersama. 

                                                
8 Bappenas yang dikutif oleh Istianto HP, ” Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif 

Pelayanan Publik” (2009, 110) 
 
9 Hasil wawancara dengan Suwoto (53 tahun) responden Kota Metro. Rabu, 8 Juni 2011 
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Masyarakat pada dasarnya sangat mengharapkan dalam pengelolaan aset 

pemerintah daerah dapat merubah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Karena 

harapan masyarakat begitu besar terhadap aset pemerintah daerah maka dalam 

pengelolaannya harus dilakukan evaluasi terhadap aset pemerintah daerah 

sebelumnya serta memahami dinamika masyarakat secara komprehensif. Dengan 

demikian setiap rupiah yang dibelanjakan harus betul-betul mempunyai makna 

bagi kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Manfaat secara langsung bagi masyarakat dimaksudkan adalah belanja 

pembangunan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat dari hasil-hasil 

(outcome) pembangunan itu. 

 

Manfaat secara tidak langsung dimaksudkan adalah belanja rutin atau belanja 

perjalanan dinas, atau studi banding yang dilakukan oleh DPRD atau eksekutif. 

Baik belanja rutin maupun perjalanan dinas pada hakekatnya akan bermuara pada 

kepentingan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik, maupun dalam 

menyusun suatu kebijakan-kebijakan untuk menentukan arah atau kebijakan bagi 

pembangunan, jika hal tersebut dilakukan secara benar, bukan perjalanan dinas 

fiktif, atau perjalanan dinas tidak terprogram dengan baik. Dengan demikian 

dapat ditegaskan perjalan dinas atau studi banding akan bermanfaat bagi rakyat 

jika ada sikap yang jelas atas hasil kegiatan tersebut. Pembangunan sebagai 

proses yang berkesinambungan akan dapat berjalan dengan baik serta manfaat 

pembangunan betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat, jika proses dan hasil 

rakorbang dilakukan secara benar. Di samping perlu adanya koordinasi serta 

dilakukan secara buttom up juga harus dilakukan koordinasi dengan 
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pemerintahan kota, untuk menentukan sektor-sektor pembangunan yang masuk 

dalam sekala prioritas pembangunan pemerintahan kota. 

 

Prinsip akuntabilitas dalam proses transper aset wilayah pemekaran Kabupaten 

Lampung Tengah kepada Kota Metro merupakan suatu hal yang sangat strategis, 

baik ditinjau dari aspek perencanaan pembangunan maupun dari aspek 

dekomentasi guna melakukan evaluasi atas kemajuan daerah serta dapat dijadikan 

sebagai barometer kesuksesan kinerja kepala daerah. Artinya pengelolaan aset 

pemerintah daerah jika dilakukan secara benar sebagaimana yang diamanahkan 

oleh perundang-undangan yang berlaku maka peranan aset pemerintah daerah 

sangat besar dalam rangka mensejahterakan masyarakat. 

Pengelolaan kekayaan negara harus dilaksanakan secara optimal dengan terlebih 

dahulu melakukan inventarisasi seluruh aset negara, evaluasi terhadap efisiensi 

pemanfaatan aset negara, rekonstruksi landasan hukum secara menyeluruh dan 

terpadu, peningkatan koordinasi dan pengawasan dalam pengelolaan kekayaan 

negara. Pengelolaan kekayaan negara memiliki urgensi yang sangat vital dalam 

upaya mencapai peningkatan kesejahteraan dan pemerataan kemakmuran rakyat10  

Upaya untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan 

barang milik negara/daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah 

secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan 

barang milik negara/daerah. Pengelolaan barang milik Negara sebagaimana diatur 

                                                
10  Siregar, Doli D, Manajemen Aset, Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan 

Secara Nasional,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. (2004, 12) 
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dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dilaksanakan dengan 

memperhatikan asas-asas sebagai berikut: 

1) Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di 

bidang pengelolaan barang milik negara/daerah yang dilaksanakan oleh 

kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan gubernur / 

bupati / walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-

masing; 

2) Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik negara / daerah harus 

dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan; 

3) Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara / 

daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh 

informasi yang benar. 

4) Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara / daerah diarahkan 

agar barang milik negara / daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar 

kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas 

pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal; 

5) Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik negara / 

daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat; 

6) Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara / daerah harus 

didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka 

optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara / 

daerah serta penyusunan Neraca Pemerintah.11 

 

                                                
 
11    Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 6  Tahun 2006,  Tentang   

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah 
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Akuntabilitas dalam proses penyerahan aset Kabupaten Lampung Tengah kepada 

Kota Metro merupakan garis kewenangan dan tanggung jawab atas tindakan yang 

diambil. Penyerahan aset tersebut merupakan konsekwensi dari pada 

penyelenggaraan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai kabupaten induk 

terhadap pemekaran Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro, selain 

mengurus rumah tangganya sendiri juga membina kabupaten/kota wilayah 

pemekaran, maka ada suatu kewajiban bagi Kabupaten Lampung Tengah untuk 

memberikan asetnya dalam rangka pelaksanaan otonomi baik sebagai modal awal 

maupun sebagai modal tambahan kepada daerah pemekaran. 

Menurut keterangan Zaini Nurman : 
 

” konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pemberian otonomi kepada daerah 
kabupaten/kota didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi 
yang luas, nyata dan bertanggung jawab.......dimana pemberian otonomi 
kepada daerah itu.... bertujuan untuk memungkinkan daerah mangatur  
dan mengurus rumah tangganya sendiri........... Pemberian kewenangan 
tersebut menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, pengendalian dan evaluasi guna menjamin perkembangan 
dan pembangunan di daerah. Pemberian kewenangan dilaksanakan secara 
proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pemberian dan 
pemanfaatan sumber daya.” 12 

 

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan 

daerah. Menurut keterangan Pramono : 

“ ........... setelah terbentuknya struktur organisasi perangkat daerah untuk 
menjalankan urusan pemerintahan daerah atau untuk membantu walikota 
dalam menjalankan roda pemerintahan,............. juga diharapkan aset yang 
telah menjadi milik Pemerintah Daerah Kota Metro dapat diawasi dan 
dimanfaatkan oleh satuan kerja sesuai dengan tugas pokoknya ..... karena 

                                                
 
 
12 Hasil wawancara dengan Zaini Nurman (54 tahun) responden Kota Metro. Selasa, 7 Juni 2011 
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aset ini akan tersebar dan dimiliki oleh satuan kerja..... contohnya sarana 
olah raga diserahkan pada Dinas Budparpora, hutan kota diserahkan 
kepada Dinas Tata Kota, jalan dan jembatan diserahkan pada Dinas 
Pekerjaan Umum ”13 

 

Pola penyelenggaraan pemerintahan yang cenderung sentralistik dan kurang peka 

terhadap perkembangan ekonomi, sosial dan politik masyarakat telah 

ditinggalkan dan diarahkan seiring dengan tuntutan masyarakat yang 

menghendaki penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin kepastian hukum, 

keterbukaan, profesional dan akuntabel,  pemerintahan yang dapat meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan pelayanan prima kepada 

masyarakat tanpa diskriminasi, serta pemerintahan yang mengakomodasikan 

kontrol sosial masyarakat. 

Tuntutan masyarakat tersebut dapat terwujud apabila tercipta suatu sistem 

pemerintahan yang baik (good governance), yaitu sistem yang memungkinkan 

terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan 

efektif dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor 

swasta dan masyarakat dalam kerangka otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan 

maksud pemberian otonomi daerah adalah untuk pembangunan dalam arti luas 

yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, di mana dalam 

pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan, peran serta masyarakat, pemerataan, 

keadilan, potensi serta keanekaragaman daerah.  Penyerahan aset oleh Kabupaten 

Lampung Tengah kepada Kota Metro lebih mengedepankan pada 

penyelenggaraan otonomi daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota 

Metro untuk memanfaatkan seluruh potensi daerah untuk kemakmuran 

masyarakat. 

                                                
13 Hasil wawancara dengan Pramono (53 tahun) responden Kota Metro. Selasa, 10 Juni 2011 
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Prinsip akuntabilitas dilaksanakan dengan mengupayakan prosedur dan 

mekanisme kerja yang jelas, tepat dan benar, yang diatur dalam perundang-

undangan, dengan mengutamakan pelayanan masyarakat, mempertanggung 

jawabkan hasil kerja, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat 

umum. Prinsip profesionalitas dilaksanakan dengan mengupayakan sumber daya 

manusia aparatur yang memiliki profesionalitas dan kapabilitas yang memadai, 

menumbuh kembangkan kemampuan kompetensi dan kode etik, memodernisasi 

administrasi negara dengan mengaplikasikan teknologi telekomunikasi dan 

informatika yang tepat guna, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi 

lebih cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Menurut keterangan Sukandar : 

“ ............Kota Metro telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Barang 
atau aset daerah yang memadai dimana sistem informasi ini menggantikan 
pekerjaan manual menjadi pekerjaan yang dikerjakan secara elektronik 
dan online antar SKPD ...... untuk saat ini setiap SKPD disediakan satu 
unit komputer yang kami siapkan di ruang laboratorium 
DPPKA...............” 14 

 

Secara fisik, aset yang dimiliki perlu dikelola lebih baik untuk itu dibutuhkan 

perangkat administrasi yang memadai bahkan diusahakan serba otomatis agar 

aset yang ada menjadi terjaga dan dapat dikendalikan. Karena banyak sekali 

kendala dalam mengelola aset, karena dalam pencatatan aset selalu berubah-ubah, 

baik berubah karena pengadaan (pembelian), berubah karena penghapusan, 

bahkan karena adanya kehilangan atau mungkin digelapkan sehingga sulit untuk 

ditelusuri . 

                                                
 
14 Hasil wawancara dengan Sukandar (50 tahun) responden Kota Metro. Rabu, 15 Juni  2011 
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Dalam pelaksanaan akuntabilitas, Pemerintah Daerah Kota Metro mengutamakan 

penyusunan data inventarisasi aset yang dapat dilihat dari 2 hal pokok yaitu 

inventarisasi fisik aset  yang dapat dilihat dari bentuk barang daerah, luas lokasi, 

volume / jumlah, jenis dan alamat, untuk melakukan inventarisasi aset semenjak 

pemekaran tahun 1999 Pemerintah Kota Metro melakukannya setiap tahun yang 

bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Propinsi Lampung, dikarenakan hasil 

inventarisasi bermanfaat sebagai bahan dasar penyusunan Neraca Barang Daerah 

dimana diketahui bahwa Neraca Barang Daerah sebagai salah satu sumber 

terhadap penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang setiap tahunnya disusun 

dan akan menjadi bahan pertanggungjawaban kepala daerah dalam hal ini 

walikota kepada wakil rakyat di DPRD Kota Metro. Inventarisasi fisik aset 

bermanfaat untuk mengetahui kelayakan kondisi suatu aset sehingga diketahui 

apakah masih layak dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah ataukah harus di rubah dan disesuaikan dengan perencanaan 

daerah, salah satu contohnya adalah pelaksanaan pengembangan pembangunan 

pasar cendrawasih dan shopping center dimana kondisi fisik bangunan yang 

ditidak layak maka di bangun kembali. 

Menurut keterangan sukandar : 

“ ...... dikarenakan kondisi fisik bangunan yang sudah tidak layak lagi,  
kalau hujan lantai dua bocor bahkan membanjiri toko yang berada di 
lantai satu karena beton retak dan pecah .......... maka pasar cendrawasih 
dan pasar shoping di bangun kembali menjadi Metro Mega Mool dan 
tetap peruntukannya sebagai pusat pembelanjaan... “15  
 

                                                
 
15 Hasil wawancara dengan Sukandar (50 tahun) responden Kota Metro. Rabu, 15 Juni 2011 
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Walaupun pembangunan tersebut, banyak pihak yang menentang dan mencoba 

untuk menggagalkan pelaksanaan pembangunan tersebut salah satunya adalah 

persatuan para pedagang exs pasar cendrawasih dan pasar shoping hingga pada 

proses hukum akan tetapi pemerintah daerah tetap memiliki tanggungjawab 

terhadap masyarakat Metro dan tetap melanjutkan pembangunan tersebut dengan 

mengutamakan kesalamatan jiwa manusia yang menempatinya. Kedua 

Inventarisasi yuridis yaitu penguasaan masalah legal, batas akhir penguasaan aset 

yang dimiliki oleh Pemerintah  Daerah Kota Metro terutama yang dipihak 

ketigakan ke pada swasta. Pemanfaatan aset Kota Metro yang tahun ini telah 

habis pengelolaanya  adalah pasar sumur bandung dan pengelolaanya 

dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kota Metro melalui Bidang Aset 

DPPKA Kota Metro yang kemudian diserahkan kepada Dinas Pasar untuk 

mengelola pasar tersebut sehingga dapat meningkatkan sumber PAD Kota Metro.  

Pelaksanaan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Metro terfokus pada aset yang 

dimiliki secara sah berdasarkan yuridis baik yang diperoleh dari pemekaran 

wilayah Kabupaten Lampung Tengah maupun yang diperoleh dari pelaksanaan 

APBD Kota Metro setelah proses pemekaran sebagaimana berdasarkan Standar 

Akuntasi Pemerintah mendifinisikan aset adalah sumber daya ekononomi yang 

dikuasai dan / atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu 

dan dari mana manfaat ekonomi dan / atau sosial dimasa depan diharapkan dapat 

diperoleh “16   sehingga akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Metro secara 

horizontal (pelaporan kepada DPRD dan Masyarakat) maupun akuntabilitas 

                                                
 
16 Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. 
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secara vertikal (pelaporan kepada pemerintah atasan) tidak memiliki dampak 

negatif seperti penilaian oleh BPK RI, untuk itu tidak menjadi halangan 

Pemerintah Daerah Kota Metro mendapatkan penilaian WTP (Wajar Tanpa 

Pengeculian) pada Laporan Keuangan Daerah tahun anggaran 2010 yang 

diberikan oleh BPK RI di tahun 2011. 

 

4.2.2  Prinsip Kepastian Hukum (Rule of Law) 

4.2.2.1 Penerapan  Prinsip  Kepastian  Hukum  oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Lampung Tengah : 

 

Pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 yang diundangkan pada tanggal 20 

April 1999, menjadi landasan utama penyerahan aset eks Kabupaten Lampung 

Tengah kepada kedua daerah pemekaran, akan tetapi apabila memperhatikan 

kebutuhan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan Pemerintahan 

Kabupaten Lampung Tengah maka tidak keseluruhan aset tersebut dapat 

diserahkan terutama kepada Kota Metro. Semenjak pemekaran wilayah di mana 

kabupaten induk keluar dari ibukota Metro dan menempati wilayah Gunung 

Sugih dirasakan sangat minim sekali sarana dan prasarana, seperti sarana dan 

prasarana perkantoran eksekutif , DPRD, sarana olah raga, sangar budaya dan 

fasilitas umum lainnya, dan diharapkan apabila aset eks Kabupaten Lampung 

Tengah yang berada di Kota Metro dapat dilelang maka dana tersebut akan 

dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh 

masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah, menurut mendapat Hermanto : 

“... Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah menyerahkan 
asetnya kepada Kota Metro lebih memperhatikan proses administratif 
terhadap pemberlakuan UURI Nomor 12 tahun 1999... karena memang 
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harus diserahkan ke Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur, secara 
proposional.... sebagai wilayah otonom yang baru dibentuk .... sebagai 
modal awal penyelenggaraan pemerintahan.. “17 

 

Penyerahan aset eks Kabupaten Lampung Tengah kepada Kota Metro yang 

dilaksanakan oleh Kabupaten Induk tetap mendasarkan diri kepada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999, akan tetapi diserahkan secara 

proposional artinya jika Kota Metro dinilai sudah dapat menyelenggarakan 

pemerintahannya dengan baik maka tidak perlu lagi adanya tambahan aset dari 

Kabupaten Induk serta memperhatikan kepentingan Kabupaten Lampung Tengah 

yang kondisi fasilitas pemerintahan dan fasilitas sosialnya masih sangat terbatas. 

Dalam menghadapi pemekaran daerah khususnya yang menyangkut pembagian 

aset daerah induk dan daerah pemekaran, pemerintah melalui Departemen Dalam 

Negeri memiliki regulasi berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 

Tahun 2001 Tanggal 28 November 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Penyerahan Barang dan Hutang pada Daerah yang baru dibentuk. Kepmendagri 

tersebut dimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan pada daerah yang baru dibentuk, agar segera dilakukan penyerahan 

barang dan pengalihan hak serta tanggungjawab atas hutang piutang dari Propinsi 

/ Kabupaten / Kota induk kepada daerah yang baru dibentuk. Potensi konflik 

dalam proses penyerahan aset sangat tinggi sebagai akibat dari ketidakberdayaan 

sebuah aturan, dimana Undang-Undang tentang pemekaran Kabupaten Lampung 

Tengah menuangkan jangka waktu penyerahan aset maupun difinisi aset yang 

                                                
 
17 Hasil wawancara dengan Hermanto (51 tahun) responden Kabupaten Lampung Tengah. Senin, 

6 Juni 2011. 
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harus diserahkan secara berlebihan tanpa memikirkan kondisi yang ada 

dilapangan atau prosesnya terkesan dipaksakan. 

Menurut keterangan Hermanto :  

“ .......Kepmendagri Nomor 42 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Pada Daerah yang baru dibentuk, 
diundangkan setelah pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah 
yaitu tahun 1999, jadi Kepmendagri itu tidak dapat dijadikan landasan 
untuk penyerahan aset eks Kabupaten Lampung Tengah secara 
keseluruhan ..........“18 
 

Sependapat dengan itu menurut keterangan Jumirin : 

“ ... Kepmendagri Nomor 42 tahun 2001 itu berlaku bagi daerah yang 
dimekarkan setelah tahun 2001 dan bagi daerah pemekaran yang pusat 
pemerintahannya berkedudukan diluar ibukota induk ! ......... akan tetapi 
pemekaran Kabupaten Lampung Tengah ini polanya berbeda dengan 
pemekaran wilayah lain di Indonesia, dimana Kabupaten induk yaitu 
Kabupaten Lampung Tengah keluar dari ibukotanya (Metro) dan 
menempati Gunung Sugih, sementara itu Kota Metro sebagai wilayah 
pemekaran menempati wilayah lama....... Sehingga ketika Kabupaten 
Lampung Tengah pindah ke Gunung Sugih tidak memiliki sarana dan 
prasarana seperti kantor bupati, kantor DPRD dan kantor dinas 
instansi........ terpaksa harus menyewa rumah penduduk ...... Sementara itu 
Kota Metro yang merupakan wilayah pemekaran justru yang menempati 
wilayah lama, dimana fasilitasnya sudah cukup sehingga tidak ada 
kendala dalam proses penyelenggaraan pemerintahan .. Oleh karena itulah 
kami mempertahankan aset yang berkedudukan diwilayah Kota Metro 
dimana perencanaannya akan dijual / dilelang kepada pihak ketiga atau 
jika Pemerintah Daerah Kota Metro berminat.... ya ... dipersilahkan........! 
kami tidak melarang untuk membelinya ......... dan dana hasil penjualan 
aset tersebut akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di 
wilayah Lampung Tengah.”19 
 

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh Supriyadi : 

“ ......... Kepmendagri Nomor 42 tahun 2001 sama halnya dengan 
peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut pemekaran 
daerah....... dimana...... tidak mengatur secara spesifik dan terinci sejak 
awal ......mengenai mekanisme penyerahan aset ...... semestinya proses 

                                                
18 Hasil wawancara dengan Hermanto (51 tahun) responden Kabupaten Lampung Tengah. Senin, 

6 Juni 2011. 

19 Hasil wawancara dengan Jumirin (52 tahun) responden Kabupaten Lampung Tengah, Senin, 23 
Mei 2011  
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pemekaran daerah diikuti dengan peraturan perundang-undagan yang jelas 
dan terarah hingga pada tahap mekanisme pembagian aset antara daerah 
induk dengan daerah pemekaran......... hal ini untuk menghindari konflik 
horizontal maupun vertikal di daerah.......”20 

 

Penafsiran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah terhadap ketentuan 

tersebut bahwa Kepmendagri Nomor 42 dibentuk pada tahun 2001 sedangkan 

pemekaran Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 1999 sehingga peraturan 

tersebut tidak dapat diterapkan secara keseluruhan dalam pemekaran Kabupaten 

Lampung Timur dan Kota Metro, sementara itu juga adanya perbedaan tata cara 

pemekaran Kabupaten Lampung Tengah dengan pemekaran daerah lain yang 

berada di wilayah Indonesia, di mana daerah lain yang memisahkan diri yaitu 

Kabupaten / Kota pemekaran akan tetapi untuk pemekaran Kabupaten Lampung 

Tengah sebagai kabupaten induk yang meninggalkan tempat lama atau keluar 

dari ibukotanya dan menempati wilayah baru yaitu Gunung Sugih, yang pada 

awal pemekaran tidak memiliki tempat/gedung sehingga harus merintis 

pembangunan dari awal, sementara Pemerintah Daerah Kota Metro yang 

merupakan wilayah pemekaran berkedudukan di Metro dan menempati fasilitas 

milik Kabupaten Lampung Tengah sehingga wajar saja kalau Pemerintah 

Kabupaten Lampung Tengah tidak melepas seluruh aset yang berlokasi di Kota 

Metro yang berdasarkan catatan terakhir terdapat 34 aset lagi.  

 

Menurut Feisal Tamim yang dikutif oleh Istianto, Rule of Low  memiliki arti 

bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disandarkan pada 

                                                
20 Hasil wawancara dengan Supriyadi (46 tahun) responden Kabupaten Lampung Tengah.  Selasa, 

24 Mei 2011. 
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hukum dan peraturan perundang–undangan yang jelas. Untuk itu perlu dijamin 

adanya kepastian dan penegakan hukum yang merupakan prasyarat keberhasilan 

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. ......... ”21 

 

Prinsip kepastian hukum (Role of Law) pada dasarnya telah dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah terhadap proses transfer aset eks 

Kabupaten Lampung Tengah akan tetapi memiliki batas waktu yaitu tanggal 6 

Februari 2002 yang merupakan batas akhirnya karena setelah penyerahan tahap 

ke 3 tersebut tidak ada lagi proses penyerahan. Kepastian hukum atas sebuah 

perundang-undangan ternyata dibatasi oleh kepentingan-kepentingan yang di 

hadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan fenomena ini 

merupakan wujud dari pada ketidakberdayaan sebuah perundang-undangan, tidak 

adanya kepastian hukum atas aset eks Kabupaten Lampung Tengah ini 

dikarenakan permasalahan ini selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat 

dan tidak ada upaya dari ke dua kabupaten / kota ini untuk membawanya ke 

Peradilan Tata Usaha Negera sehingga sampai saat ini belum adanya titik temu 

dan dapat dikatakan permasalahan aset eks Kabupaten Lampung Tengah belum 

selesai. 

 
4.2.2.2 Penerapan Prinsip Kepastian Hukum oleh Pemerintah   

Daerah Kota Metro : 
 
Penerapan prinsip aturan hukum (rule of law) dalam proses transper aset wilayah 

pemekaran Kabupaten Lampung Tengah kepada Kota Metro berdasarkan konteks 
                                                
21 Faisal Tamim yang dikutif oleh Istianto HP, ” Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif 

Pelayanan Publik” (2009, 109) 
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good governance berkaitan dengan penerapan aturan hukum dan perundang-

undangan yang berkeadilan serta harus ditegakkan dan dipatuhi secara utuh 

dalam manajemen aset pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 sendiri telah disepakati oleh Pemerintah bahwa Pusat dan seluruh 

Pemerintah Daerah sebagai Omnibus Regulation menjadi satu satunya peraturan 

perundangan yang menjadi acuan dalam Pengelolaan aset daerah guna menjawab 

perbedaan penafsiran yang tertuang dalam berbagai peraturan perundangan 

tentang Pengelolaan aset daerah, secara operasional telah diatur lebih lanjut 

dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan aset 

daerah yang kemudian diperbaharui lewat Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 

Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. 

Menurut Rosdiana : 

“.................. penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didasarkan 
pada pengaturan hukum yang baik pula............ Penyelenggaraan 
pemerintahan yang didasarkan pada hukum mengatur hubungan antara 
pemerintah dengan masyarakat......... Penerapan prinsip kepastian hukum 
dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan instrumen yuridis 
Pemerintah Kota Metro dalam melakukan pengaturan, pelayanan, dan 
perlindungan bagi masyarakat........22  

Penerapan prinsip kepastian hukum mengandung makna bahwa dalam kaitannya 

dengan proses transper aset wilayah pemekaran Kabupaten Lampung Tengah 

kepada Kota Metro, maka Pemerintah melaksanakannya dengan berdasar pada 

peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya 

pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar 

kewenangan. Ketentuan bahwa setiap tindakan pemerintahan ini harus didasarkan 

pada asas legalitas. Penerapan prinsip kepastian hukum mengandung beberapa 

fungsi yaitu fungsi normatif menyangkut penormaan kekuasaan memerintah 

                                                
22 Hasil wawancara dengan Rosdiana (49 tahun) responden Kota Metro. Jum’at, 10 Juni 2011 
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dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Fungsi instrumental berarti 

menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan 

kekuasaan memerintah. Adapun fungsi jaminan adalah fungsi untuk memberikan 

jaminan perlindungan hukum bagi rakyat.  

Proses transper aset wilayah pemekaran Kabupaten Lampung Tengah kepada 

Kota Metro pada dasarnya adalah tindakan hukum pemerintahan dalam rangka 

melaksanakan urusan pemerintahan. Tindakan pemerintahan memiliki beberapa 

unsur yaitu perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya 

sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan 

prakarsa dan tanggung jawab sendiri, perbuatan tersebut dilaksanakan dalam 

rangka menjalankan fungsi pemerintahan, perbuatan tersebut dimaksudkan 

sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi 

dan perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan 

kepentingan masyarakat. 

Menurut M.Nasir.TH   : 

“ .......Esensi penerapan prinsip kepastian hukum dalam manajemen aset 
pemerintah daerah adalah aktualisasi dari kedaulatan rakyat...... Hal ini 
diperluan agar kekuasaan Pemerintah Daerah tidak absolut, sehingga 
perlu dikendalikan dengan cara disusun, dibagi dan dibatasi, serta diawasi 
..........baik oleh lembaga pengawasan yang mandiri dan merdeka maupun 
oleh warga masyarakat, sehingga tidak terjadi pelAset pemerintah daerah 
terhadap hak-hak masyarakat........23  

Setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum dan memiliki 

kepastian hukum (asas legalitas). Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar 

wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang 

                                                
 
23 Hasil wawancara dengan M.Nasir.TH (57 tahun) responden Kota  Metro. Jum’at, 10 Juni 2011. 
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yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga 

masyarakatnya. Asas legalitas merupakan upaya mewujudkan keadaan yang 

harmonis.  

Menurut Rosdiana : 

“ .......Pemerintah Kota Metro dalam melakukan berbagai kegiatannya 
menggunakan instrumen yuridis seperti peraturan, keputusan, peraturan 
kebijaksanaan, dan sebagainya........ Pemberian kewenangan yang luas 
bagi pemerintah merupakan konsekuensi logis, termasuk memberikan 
kewenangan kepada pemda untuk menciptakan berbagai instrumen 
yuridis sebagai sarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan 
daerah........... 24  

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dinyatakan bahwa penerapan fungsi 

kepastian hukum dalam proses transper aset wilayah pemekaran Kabupaten 

Lampung Tengah kepada Kota Metro berorientasi pada terciptanya pemerintahan 

yang bersih, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Pemerintah 

menjalankan aktifitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan 

asas legalitas, dan ketika menggunakan freies Ermessen, pemerintah daerah 

memperhatikan asas-asas umum yang berlaku sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Ketika pemerintah 

menciptakan dan menggunakan instrumen yuridis, maka dengan mengikuti 

ketentuan formal dan material penggunaan instrumen tersebut tidak akan 

menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Dengan demikian, jaminan 

perlindungan terhadap warga masyarakat akan terjamin dengan baik.  

Kepastian hukum terhadap kepemilikan aset Pemerintah Daerah Kota Metro 

memperhatikan proses legal audit yang dapat dilihat dari dilakukannya 

inventarisasi status penguasaan aset, dimana diketahui aset  milik Kota Metro 

                                                
 
24 Hasil wawancara dengan Rosdiana (49 tahun) responden Kota Metro. Jum’at, 10 Juni 2011l 
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ataukah aset yang masih menjadi sengketa salah satu contonya adalah aset eks 

Kabupaten Lampung Tengah sehingga di usahakan untuk mencari solusi yang 

terbaik disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak 

melanggarnya seperti pendapat Siregar mengatakan legal audit merupakan 

lingkup kerja manajemen aset berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem 

dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi 

atas permasalahan legal dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan 

legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset.  25 

Proses transfer aset eks Kabupaten Lampung Tengah kepada Pemerintah Daerah 

Kota Metro terakhir diperoleh pada tanggal 6 Februari 2002, dan tidak ada lagi 

penyerahan aset dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

memiliki perencanaan sendiri untuk mengelola aset-aset tersebut dan memiliki 

pandangan yang berbeda terhadap maksud dan tujuan terhadap peraturan yang 

ada seperti Kepmendagri Nomor 42 tahun 2001 

 

Menurut pendapat Firmansyah : 

“ Peraturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001, itu 
merupakan peraturan yang harus dipedomi oleh seluruh Pemerintah 
Daerah di wilayah Republik Indonesia untuk mengatur pengelolaan 
barang dan hutang piutang jika ada..... ! terhadap daerah yang baru 
terbentuk......... apakah pemekaran provinsi atau pemekaran kabupaten / 
kota, salah satunya adalah pemekaran Kabupaten Lampung Tengah 
.............. dan memang pemekaran Kabupaten Tengah terjadi pada tahun 
1999 akan tetapi Kepmendagri itulah justru yang harus dijadikan dasar 
sebagai acuan kita untuk menyelesaikan masalah yang belum 
terselesaikan sejak tahun 1999 .”26 
 

                                                
 
25 Siregar, Doli D, Manajemen Aset, Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan 

Secara Nasional,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2004. Hlm. 519 
 
26 Hasil wawancara dengan Firmansyah (53 tahun) responden Kota Metro. Selasa, 7 Juni 2011 
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Sependapat dengan itu menurut Sudarsono : 

“ ......... masalah aset eks Kabupaten Lampung Tengah yang ada di Kota 
Metro tidak seharusnya menjadi polemik karena acuanya sudah jelas 
yakni UURI Nomor 12 tahun 1999 dan Kepmendagri Nomor 42 Tahun 
2001 yang dijelaskan pada Pasal 2 Ayat 1, akan tetapi kami tetap 
menghargai sikap Pemerintah Daerah Kabupaten dan DPRD Lampung 
Tengah dalam pengambilan keputusan...... dan marilah kita duduk 
bersama agar masalah ini dapat diselesaikan ” 27 
 

 

Memperhatikan ketentuan Kepmendagri Nomor 42 tahun 2001 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru 

Dibentuk (Lampiran XV) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, 

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat 

II Metro yang disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan ditandatangani oleh 

Presiden Republik Indonesia (Lampiran XVI), terdapat ketidak sesuaian terutama 

pada : 

- “Kepmendagri  Nomor  12  tahun  2001 pada Pasal 2 Ayat 1 yang 
menyebutkan barang milik daerah atau yang dikuasai dan atau yang 
dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten / 
Kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah Daerah yang baru 
dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik Daerah yang baru 
dibentuk.” 

 
 

Memperhatikan Kepmendagri Nomor 12 tahun 2001 Pasal 2 Ayat 1 adanya 

ketidaksesuaian dengan keadaan saat ini, dimana tidak seluruhnya aset yang 

berada pada wilayah pemekaran diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah kepada Pemerintah Daerah Kota Metro dimana seharusnya 

wajib untuk diserahkan sehingga menimbulkan permasalahan .  

 
                                                
 
27 Hasil wawancara dengan Sudarsono (52 tahun) responden Kota Metro. Selasa, 7 Juni 2011 
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- UURI Nomor 12 Tahun 1999, BAB II.  PEMBENTUKAN, 
BATAS WILAYAH, dan IBUKOTA,  
“ Pasal 5 : “ Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro berasal 
dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah 
yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut :  
a.  Kecamatan Metro Raya;  
b.  Kecamatan Bantul; 
 
“ Pasal 6 Ayat 2 : Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II 
Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Lampung Tengah dikurangi dengan wilayah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Lampung Timur sebagaimana dalam Pasal 4 dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.” 

 
“Pasal 8 Ayat 3 : wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro 
mempunyai batas-batas sebagai berikut  :  
a.   Sebelah  utara  berbatasan  dengan Kecamatan Punggur Kabupaten 

Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Kecamatan Pekalongan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur;  

b.  Sebelah  timur  berbatasan  dengan  Kecamatan  Pekalongan  dan 
Kecamatan Batanghari Kabupaten Tingkat II Lampung Timur;  

c.   Sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Kecamatan  Metro  Kibang 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Kecamatan 
Natar Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan;  

d.   Sebelah  barat  berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo Kabupaten 
Daerah Tingkat II Lampung Tengah.”  

 

Memperhatikan Pasal 5 bahwa wilayah Kotamadya Metro yang terdiri dari 2 

kecamatan,  Pasal 6 Ayat 2 bahwa luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah 

dikurangi oleh daerah pemekaran Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya 

Metro dan Pasal 8 pada Ayat 3 telah ditentukan batas wilayah Kotamadya Metro 

serta dicantumkan juga pada lembaran Penjelasan Undang-Undang ini bahwa 

luas wilayah seluruhnya 61,79 Km 2, akan tetapi dengan adanya permasalahan 

aset eks Kabupaten Lampung Tengah dimana 34 lokasi aset tersebut berlokasi di 

wilayah Kotamadya Metro maka terdapat ketidak sesuaian antara UURI Nomor 

12 tahun 1999 dengan kondisi kenyataan pemekaran Kabupaten Lampung 

Tengah antara lain : 
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- Adanya wilayah Kabupaten Lampung Tengah di dalam wilayah Kotamadya 

Metro (Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul) sehingga dengan 

pengertian kekuasaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melampaui 

batas wilayah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. 

- Kabupaten Lampung Tengah tidak dikurangi secara total dengan luas 

wilayah 2  Kecamatan yang masuk dalam Kotamadya Metro.  

- Luas wilayah Kotamadya Metro berbeda, dalam UURI Nomor 12 tahun 

1999 seluas 61,79 Km 2. kini harus dikurangi dengan luas aset yang 

bermasalah. 

 

- UURI Nomor 12 Tahun 1999, BAB IV.  URUSAN RUMAH 
TANGGA DAERAH 
 
“ Pasal 18 Ayat 1 :  Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di 
Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II 
Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I Lampung, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara dan 
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah sesuai dengan 
wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur 
penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan 
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro :  
a. Pegawai yang karena jabatanya diperlukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat 
II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro; 

b. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya 
yang menjadi milik, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah 
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Pemerintah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Lampung Utara dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Lampung Tengah yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Way Kanan : Walayah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Lampung Timur, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro ; 

c. Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Lampung, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, 
dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang 
tempat kedudukannya terletak di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Way Kanan, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 
Timur, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro; 
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d. Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan yang 
karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Daerah Tingkat II Way 
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;” 

 
“ Pasal 18 Ayat 2 : Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 1 selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu 
tahun terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Daerah Tingkat II Way 
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya 
Daerah Tingkat II Metro.” 
 

 

Memperhatikan Pasal 18 Ayat 1 bahwa Kabupaten induk yaitu Kabupaten 

Lampung Tengah untuk dapat melakukan inventarisasi jumlah pegawai, tanah, 

bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak, Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD), utang piutang Pemerintah Daerah serta perlengkapan lainnya, 

untuk inventarisasi dan pembagian terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), BUMD 

air minum, utang piutang daerah dan perlengkapan kantor lainnya tidak 

mengalami hambatan / masalah sehingga dapat tersebar di sesuaikan dengan 

kebutuhan wilayah pemekaran di Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro 

akan tetapi untuk tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak 

setelah dilakukan inventarisasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah dan Pemerintah Daerah Kota Metro, dimana tercatat 111 (seratus sebelas) 

lokasi aset yang terdiri dari bangunan kantor, rumah dinas, sarana umum serta 

tanah dan bangunan inilah yang sampai saat ini masih mengalami hambatan 

dalam penyerahannya. Dimana adanya ketidaksesuaian antara UURI Nomor 12 

tahun 1999 dengan kenyataan dimana adanya aset yang tidak diserahkan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ke pada Pemerintah Daerah 

Kota Metro sejumlah 34 lokasi aset sampai saat ini dan sudah melampaui batas 

waktu yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang pada Pasal 18 Ayat 2 yaitu 

selambat-lambatnya 1 tahun sejak diresmikannya Kota Metro. 
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4.2.3  Penerapan Prinsip Transparasi (Transparency)  

4.2.3.1 Penerapan  Prinsip  Transparasi  oleh Pemerintah   
Daerah Kabupaten Lampung Tengah : 

 

Penerapan prinsip tranparansi (transparancy) dalam proses transper aset wilayah 

pemekaran Kabupaten Lampung Tengah kepada Kota Metro berdasarkan konteks 

good governance diwujudkan dalam kebebasan aliran informasi. Dalam kaitanya 

dengan proses transper aset wilayah pemekaran yaitu proses penyelesaian yang 

diselenggarakan oleh kedua daerah dilakukan secara transparan, dimana seluruh 

masyarakat dapat menerima informasi tentang kebijakan yang telah ditetapkan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, adanya keterlibatan proses 

penyusunan kelembagaan yang terkait dan aset pemerintah daerah yang dalam 

permasalahan telah tersusun dan disediakan dalam bentuk yang memadai dan 

mudah dimengerti.  Kabupaten Lampung Tengah memiliki perencanaan terhadap 

aset eks Kabupaten Lampung Tengah untuk dimanfaatkan sebagai peningkatan 

pembangunan sarana dan prasarana dalam bentuk data yang telah tersusun 

disertai dengan perkiraan nilai dari aset-aset tersebut, tidak ada data yang 

disembunyikan dan hal tersebut tergambar dalam tabel berikut : 

Tabel  6 
Data Aset Milik / Kekayaan Kabupaten Lampung Tengah 

di Kota Metro yang akan dijual / dilelang 
 

 
No 

 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Nilai Perolehan 
(Rp.) 

Nilai Pasar 
(Rp.) 

1 2 3 4 
 

1. 
 
Kantor Dinas Pendapatan Daerah (eks) 

 
957.600,- 

 
819.403,- 

2. Eks. Ktr. Induk Pendidikan &Kebudayaan 1.866.080,- 2.016.126,- 
3. Gedung Arsip 198.450,- 160.608,- 
4. Gedung Perpustakaan 275.800,- 304.826,- 
5. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah 622.062,- 600.346,- 
6. Dinas Kehutanan (Eks.) 438.490,- 711.098,- 
7. Asrama Polisi Pamong Praja 203.772,- 315.189,- 
8. Ktr. Dinas Kehutanan & Perkebunan (Eks.) 240.370,- 345.323,- 
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Lanjutan 
 

No 
 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Nilai Perolehan 

(Rp.) 
Nilai Pasar 

(Rp.) 
1 2 3 4 
 

9. 
 
Kantor Dinas Koperasi BIPP (Eks.) 

 
423.000,- 

 
385.343,- 

10. Rumah Dinas Perikanan 198.540,- 212.709,- 
11. Mess Nuwo Intan 1.203.250,- 1.322.582,- 
12. Work Shop PU 1.169.944,- 1.131.735,- 
13. Lahan Kosang Dinas Kehutanan 317.750,- 476.625,- 
14. Gedung Disbun 52.450,- 62.405,- 
15. Tanah Sawah BBU 1.267.480,- 1.640.530,- 
16. Rumah Kepala Dinas Pengairan (Eks.) 339.272,- 377.917,- 
17. Rumah Dinas Kehutanan (Eks.) 554.500,- 607.235,- 
18. Kantor Dinas PMD (Eks.) 1.086.650,- 1.129.205,- 
19. Gedung Wanita 1.769.370,- 1.741.783,- 
20. Rumah Dinas Kesehatan 676.135,- 865.509,- 
21. Sanggar Pramuka 1.209.270,- 1.203.511,- 
22. Balai Benih Ikan 242.460,- 346.679,- 
23. Aula Unila (Eks.) 765.250,- 673.983,- 
24. Sekretariat Darma Wanita 216.800,- 279.515,- 
25. Lapangan Tenis 848.460,- 973.786,- 
26. Rumah Kepala Dinas Koperasi 70.397,- 113.897,- 
27. Kantor Dinas Penerangan (Eks.) 339.970,- 453.634,- 
28. Mess Pengairan 42.650,- 62.009,- 
29. Rumah Dinas Bina Marga 398.650,- 494.101,- 
30. Tanah Kebun PKK 390.500,- 540.937,- 

 T O T A L 18.385.373,- 20.368.609,- 
Sumber   :  Sensus Inventarisasi Aset Daerah Kab. Lampung Tengah Tahun 2009. 
Catatan  :  Nilai  Perolehan  adalah  Nilai  aset berdasarkan nilai awal / pagu anggaran ketika aset 

tersebut diperoleh sedangkan Nilai Pasar adalah nilai aset pada saat ini berdasarkan 
perhitungan saat ini dari seorang appraiser.  

 

Proses transper aset pemerintah daerah ini memiliki tipikal yaitu bersifat terbuka, 

melibatkan berbagai aktor dalam penyusunan dan penyelesaiannya bahkan 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Instansi Vertikal di tingkat Provinsi Lampung 

telah memahami permasalahan ini,  serta mempergunakan dokumen aset 

pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas publik, dan adanya keterbatasan 

yang harus diperhatikan. 

Menurut Istianto transparansi  artinya setiap proses pengambilan kebijakan publik 

dan pelaksanaan seluruh fungsi pemerintahan harus diimplementasikan dengan 

mengacu pada prinsip keterbukaan. Kemudahan akses terhadap informasi yang 
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benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan oleh 

birokrasi daerah merupakan hak yang harus dijunjung tinggi..28”  

 

Aset Pemerintah Daerah Lampung Tengah menyajikan informasi secara terbuka 

dan mudah diakses oleh masyarakat. Pentingnya transparansi aset pemerintah 

daerah bagi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan menjalankan mandat dari 

rakyat. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Karena itu 

menjadi instrumen penting untuk menyelamatkan uang rakyat dan mencegah 

terjadi perbuatan korupsi politik dan penggelapan uang rakyat. Di sisi lain 

transparansi aset pemerintah daerah juga menjadi penting untuk membuka 

partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap proses pengelolaan aset pemerintah 

daerah sekaligus untuk menilai dan mengukur kinerja pemerintahan dan institusi 

yang memberi pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain transparansi aset 

pemerintah daerah mengacu kepada sejauh mana publik dapat memperoleh 

informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara 

komprehensif, akurat dan tepat waktu. Transparansi aset pemerintah daerah 

mengacu pada keterbukaan dalam masyarakat dalam hal fungsi dan struktur 

pemerintahan serta DPRD pun memiliki keperdulian yang positif dalam 

pemanfaatan aset-aset di wilayah Lampung Tengah ini baik aset yang sah secara 

yuridis telah dimiliki maupun aset yang saat ini masih menjadi polemik oleh 

Pemerintah Daerah Kota Metro.  

                                                
28 Faisal Tamim yang dikutif oleh Istianto HP, ” Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif 

Pelayanan Publik” (2009, 109) 
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4.2.3.2  Penerapan Prinsip Transparasi oleh Pemerintah Daerah  
Kota Metro : 

 

Prinsip Transparansi dalam proses transfer aset eks Kabupaten Lampung Tengah,  

Pemerintah Daerah Kota Metro juga memiliki tipikal yang sama yaitu bersifat 

terbuka hal ini dapat dilihat dari aktifitas Pemerintahan Daerah dan DPRD Kota 

Metro dalam rangka penyelesaian masalah aset eks Kabupaten Lampung Tengah 

ini sejak pemekaran pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2010, baik koordinasi 

dilingkungan Pemerintah Kota Metro sendiri, Pemerintah Daerah Kota Metro 

dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Pemerintah Daerah Kota Metro 

dengan Pemerintah Daerah Provinsi bahkan adanya koordinasi Pemerintah Kota 

Metro dengan Instansi vertikal di tingakat Provinsi Lampung, seperti yang 

disampaikan oleh Pramono : 

“ ..... pada hakekatnya, aset pemda Metro adalah milik rakyat dan menjadi 
instrumen penting dalam menggerakkan roda pembangunan. Terutama 
dalam rangka mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat...... 
artinya, segala sesuatu yang menyangkut pembangunan tidak terlepas dari 
peran dan fungsi aset pemerintah daerah..... Instrumen utama untuk 
mengukur komitmen pemerintah kepada masyarakat, salah satunya diukur 
dengan pengelolaan aset pemerintah daerah dilakukan secara transparan, 
akuntabel dan yang lebih penting lagi, alokasi aset pemda harus dapat 
menjawab problem riil masyarakat....” 29 

 

Menurut pendapat Istianto transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus 

informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh 

mereka yang membutuhkan informasi dapat dipahami dan dapat dipantau. 30”  

                                                
 
29 Hasil wawancara dengan Pramono (53 tahun) responden Kota Metro. Jum’at, 10 Juni 2011 
 
30 Istianto HP, Prinsip Good Governance versi UNDP, ” Manajemen Pemerintahan Dalam 

Perspektif Pelayanan Publik” (2009, 111) 
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Transparansi transfer aset eks Kabupaten Lampung Tengah dapat diterima oleh 

semua pihak, perencanaan pemanfaatan aset oleh Kota Metro dan proses 

penyelesaian dilakukan terbuka oleh semua pihak. 

 

Pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Undang -Undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur 

dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, yang diundangkan di Jakarta pada 

tanggal 20 April 1999 di mana berdasarkan Pasal 4 menyebutkan bahwa wilayah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur berasal dari sebagian wilayah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang terdiri dari wilayah sebagai 

berikut:  

a. Kecamatan Batang Hari 

b. Kecamatan Purbolinggo 

c. Kecamatan Sekampung 

d. Kecamatan Raman Utara 

e. Kecamatan Way Jepara 

f. Kecamatan Labuhan Meringgai 

g. Kecamatan Sukadana 

h. Kecamatan Jabung 

i. Kecamatan Metro Kibang 

j. Kecamatan Pekalongan 
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Dan Pasal 5 menyebutkan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro berasal 

dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang 

terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut :  

a. Kecamatan Metro Raya 

b. Kecamatan Bantul 

 
Daerah pemekaran Kabupaten Lampung Tengah sebagai kabupaten induk keluar 

dari Metro dan menempati wilayah Gunung Sugih sebagai ibukota Kabupaten 

dan Kotamadya Metro menempati wilayah lama dengan Metro sebagai 

ibukotanya sedangkan Kabupaten Lampung Timur menempati wilayah Sukadana 

sebagai ibukotanya. Dalam pemekaran wilayah antara Kota Metro sebagai 

wilayah pemekaran dan Kabupaten Lampung Tengah inilah yang ternyata 

memiliki masalah yang belum terselesaikan yaitu masalah aset eks Kabupaten 

Lampung Tengah yang terletak di wilayah Kecamatan Metro Raya dan 

Kecamatan Bantul (Kotamadya Metro). 

 

Setelah pemekaran tahun 1999 tercatat 111 (seratus sebelas) aset yang berupa 

bangunan kantor, rumah dinas, tanah dan gedung serta sarana umum dengan aset 

yang telah diserahkan sampai saat ini seluruhnya berjumlah 77 (tujuh puluh 

tujuh) aset yang terdiri dari penyerahan pertama 18 (delapan belas) aset yang 

diserahkan pada tanggal 14 Mai 1999 (Lampiran I), penyerahan kedua 15 (lima 

belas) aset yang diserahkan pada tanggal 9 Agustus 1999 (Lampiran II), 

berselang 3 tahun kemudian diserahkan kembali tahap ketiga 44 (empat puluh 

empat) aset pada tanggal 6 Pebruari 2002 (Lampiran III) sedangkan 34 (tiga 

puluh empat) aset lagi yang belum diserahkan hingga memasuki tahun ke sebelas 

setelah pemekaran (Lampiran IV). 
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Menurut keterangan Pramono : 

” .....adanya ketidakpatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah terhadap Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 yang telah 
mengatur pembagian wilayah dan tapal batas Kota Metro yang terdiri dari 
Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul .... yang semestinya aset 
yang berada di dalamnya menjadi milik Kota Metro dan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2001 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang 
Baru Dibentuk yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 bahwa .... barang 
milik daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh 
Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten / Kota induk yang 
lokasinya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib 
diserahkan dan menjadi milik daerah yang baru dibentuk......, akan tetapi 
...... kita tidak dapat memaksa Lampung Tengah untuk segera 
menyerahkan aset tersebut......... dan walaupun adanya ketidakpatuhan 
tersebut....... itu....... tidak memiliki sangsi apapun, karena di dalam 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 42 tahun 2001 tidak mengatur itu......”31 

 

Sedangkan menurut keterangan Firmansyah : 

”....... disamping tidak ada sanksi administrasi yang tegas bagi daerah 
induk yang belum atau tidak menyerahkan asetnya kepada daerah 
pemekaran sampai jangka waktu yang ditentukan terlampaui, sehingga 
dalam penerapannya..... daerah induk tidak memiliki rasa takut dan 
bersikap mengulur-ulur waktu penyerahan. Kepmendagri Nomor 42 tahun 
2001 dinilai hanya sebatas pedoman bagi instansi terkait dalam 
melaksanakan proses pembagian aset daerah pemekaran saja..... !”32 

 

Sejak tahun 1999 ketika Pemerintah Daerah Kota Metro dipimpin oleh Mozes 

Herman sebagai Walikota Metro dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah dipimpin oleh Andi Ahmad sebagai Bupati, sudah sering melakukan 

pertemuan dan pembahasan baik eksekutif maupun DPRD kedua Kabupaten / 

Kota sehingga terakhir mendapatkan aset tersebut pada tanggal 6 Pebruari 2002, 

setelah kepemimpinan Mozes Herman berakhir pada tahun 2005 yang dilanjutkan 

                                                
 
31 Hasil wawancara dengan Pramono (53 tahun) responden Kota Metro, Jum’at, 10 Juni 2011 
 
 
32 Hasil wawancara dengan Firmansyah (53 tahun) responden Kota Metro. Selasa, 7 Juni 2011 
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oleh Lukman Hakim dan Djohan untuk masa bhakti tahun 2005 sampai 2010 

persoalan aset eks Kabupaten Lampung Tengah tetap menjadi perhatian karena 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tetap tidak menyerahkan aset 

tersebut dan bahkan data aset sudah masuk dalam data aset yang akan di jual atau 

dilelang dengan nilai 18 milyard lebih. 

 

Pertemuan terus berlanjut dan pada tanggal 18 Februari 2006 disepakati antara 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Pemerintah Daerah 

Kota Metro tentang pelepasan aset melalui konpensasi menggunakan dana APBD 

Kota Metro akan tetapi pelepasan aset tersebut tidak mengacu pada aturan yang 

ada dan tidak melibatkan DPRD dan kesepakatan tersebut banyak menimbulkan 

perbedaan pendapat di kalangan DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan DPRD 

Kota Metro sehingga tidak dapat ditindak lanjuti, maka kesepakatan tersebut 

dibatalkan melalui rapat mediasi yang diselenggarakan oleh Provinsi Lampung.  

 

Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2008 Pemerintah Daerah Kota Metro 

menyampaikan surat permohonan untuk dapat difasilitasi penyelesaian 

penyerahan aset eks. Kabupaten Lampung Tengah kepada Gubernur Provinsi 

Lampung, Nomor : 030 / 1001 / 09 / 2008 yang ditandatangani oleh Walikota 

Metro Lukman Hakim (Lampiran V), setelah Provinsi Lampung mempelajari 

latar belakang permasalahan daerah pemekaran Kabupaten Lampung Tengah ini 

maka ditindaklanjuti dengan adanya rapat mediasi antara Pemerintah Kota Metro 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 17 November 

2008 yang bertempat di ruang pubian balai keratun Provinsi Lampung (Lampiran 

VI), di mana rapat mediasi dipimpin oleh  Akmal Jahidi, Asisten Bidang 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dihadiri dari unsur Provinsi 
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Lampung antara lain Asisten Bidang Administrasi Umum, Staf Ahli Gubernur 

Lampung, Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah, Kepala Biro Tata 

Pemerintahan Umum, Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah, Unsur 

Kejaksaan Tinggi Lampung, Unsur BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Unsur 

Inspektorat Daerah, Unsur Biro Tata Pemerintahan Umum, Unsur Biro Hukum 

dan Unsur Kanwil BPN Provinsi Lampung, dari Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah diikuti oleh Bupati Lampung Tengah Mudiyanto Thoyib, 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Ketua dan Anggota Komisi 

Pansus Bidang Aset DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan Asisten IV, 

sedangkan dari Pemerintah Daerah Kota Metro diikuti oleh Walikota Metro 

Lukman Hakim, Ketua DPRD Kota Metro, Anggota Komisi A DPRD Metro, 

Sekretaris Daerah Kota Metro, Asisten III, Kepala Bagian Hukum, Kepala 

Bagian Perlengkapan dan BPN Kota Metro. Rapat Mediasi menghasilkan 

beberapa poin pembahasan yang disampaikan oleh peserta antara lain yaitu:  

 

1)  Asisten Bidang Pemerintahan :  

(a) Dalam hal pelepasan aset dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah kepada Pemerintah Daerah Kota Metro sudah diatur dalam UU 

Nomor 12 tahun 1999 dan Kepmendagri Nomor 42 Tahun 2001. 

(b) Sudah ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah dengan Pemerintah Daerah Kota Metro pada tanggal 

18 Pebruari 2006 namun belum ditindaklanjuti. 

(c) Kesepakatan bersama diatas belum mengacu pada aturan yang ada dan 

belum melibatkan DPRD dalam pelepasan aset daerah. 
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2)  Bupati Lampung Tengah  

(a) Birokrasi harus tunduk dengan peraturan dan perundang –undangan 

yang berlaku dalam rangka mensejahterakan rakyat. 

(b) Dalam menyelesaikan aset harus benar dari aspek administrasi dan 

hukum yang berlaku. 

(c) Kesepakatan tanggal 18 Pebruari 2006 belum mempunyai dasar hukum 

yang kuat dan belum ada persetujuan dari DPRD. 

(d) Aset ini sebetulnya mempunyai nilai historis dan diperlukan dana untuk 

membangun Kabupaten Lampung Tengah. 

(e) Sependapat penyelesaian aset berpedoman/mengacu kepada UU Nomor 

12 Tahun 1999 dan Kepmendagri Nomor 42 Tahun 2001. 

(f) Kesepakatan yang ada sebaiknya dibatalkan/dicabut mengingat dalam 

kesepakatan tidak melibatkan DPRD 

(g) Akan dibahas di tingkat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 

bersama DPRD dalam waktu dekat. 

(h) Diharapkan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

dengan Pemerintah Daerah Kota Metro dapat membahas bersama dalam 

waktu dekat. 

3)  Walikota Metro 

(a)  Dalam hal penyelesaian masalah ini pemerintah harus berpedoman 

dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku 

(b)  Sependapat dengan Lampung Tengah untuk membatalkan / mencabut 

kesepakatan yang telah ada sebelumnya. 
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4)  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah 

(a)  Berharap kepada Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lampung Tengah 

selaku Ketua Pansus masalah aset Kabupaten Lampung Tengah 

menyampaikan bahasannya 

5)  Ketua Komisi A DPRD Lampung Tengah 

(a)  Pansus belum mepalorkan hasil pembahasan masalah aset yang akan 

diserahkan ke Pemerintah Daerah Kota Metro. 

(b)  Intinya legislatif tidak menyetujui rencana pelepasan aset 

(c) Banyak sekali aset-aset Kabupaten Lampung Tengah yang berada di Kota 

Metro yang telah diserahkan Kepada Kota Metro. 

6)  BPKP Provinsi Lampung 

(b) Masalah penggunaan keuangan harus merujuk aturan yang berlaku 

(c) Penyerahan aset dari Kabupaten Induk pada Kabupaten baru harus 

berpedoman kepada Kepmendagri Nomor 42 Tahun 2001 dan UU Nomor 

12 Tahun 1999. 

(d) Dari sisi undang-undang bahwa kabupaten induk harus menginventarisasi 

dan wajib menyerahkan. 

(e) Dalam pengelolaan, pengeluaran dana APBD mengenai kesepakatan 

tanggal 18 Pebruari 2006 aset daerah baik untuk dilelang, dijual ataupun 

dikompensasi kepada Kota Metro tidak ada dasar hukumnya. 

7)  Kejaksaan Tinggi Lampung 

Dalam hal ini Kejaksaan dapat menjadi mediasi bila telah mengarah ke 

konflik, namun diharapkan adanya pertemuan ini permasalahan dapat 

diselesaikan dengan berpedoman/mengacu pada dasar-dasar hukum yang 

jelas. 
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8)  Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung  

(a) Disarankan UU Nomor 12 Tahun 1999 Pasal 18 dapat dibaca secarah 

menyeluruh jangan sepotong-sepotong 

(b) Ayat 1 huruf a sampai dengan e sudah jelas, dalam arti “kompensasi aset 

dalam kesepakatan bersama melawan hukum/bertentangan dengan Pasal 

tersebut” 

(c) Dalam Kepmendagri Nomor 42 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 

serta Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 untuk kita kaji bersama juga bertentangan 

dengan kesepakatan bersama. 

(d) Saran sebaiknya kita batalkan dan cabut mengingat bertentangan/melawan 

ketentuan yang ada. 

9) Ketua DPRD Pemerintah Daerah Kota Metro 

(a) Sepakat dengan landasan hukum UU Nomor 12 Tahun 1999 dan 

Kepmendagri Nomor 42 Tahun 2001. 

(b) Kesepakatan bersama tahun 2006 melalui forum paripurna DPRD dengan 

tegas saya sampaikan cacat hukum/batal demi hukum. 

(c) Beberapa aset Provinsi Lampung diserahkan oleh Kabupaten Lampung 

Tengah dan banyak aset-aset Pemrov Lampung yang saat ini berubah 

fungsi. 

(d) Semua aset secara hukum sudah kedaluarsa kita melihat petunjuk 

Gubernur berlaku 1 (satu) tahun. Hal ini Pemkot Metro dan Pemkab 

Lampung Tengah secepatnya untuk diselesaikan. 

 
Setelah rapat mediasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung 

tanggal 17 November 2008 belum mencapai kesepakatan dan membuat masalah 

ini belum menjadi final, maka akan segera diadakan kembali pembahasan lebih 
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lanjut, diadakan pertemuan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah dengan Pemerintah Daerah Kota Metro bersama DPRD dan 

mengikutsertakan Pemerintah Provinsi Lampung. 

 

Pembahasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah bersama DPRD 

Kabupaten Lampung Tengah terus dilaksanakan begitu juga dengan Pemerintah 

Daerah bersama DPRD Kota Metro terus bergulir sehingga adanya kesepakatan 

Pemerindah Daerah Kota Metro untuk mengagendakan kembali pertemuan 

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui surat Walikota 

Metro yang pertama tertanggal 11 Desember 2008 Nomor : 690 / 1190 / 01 / 

2008 prihal penyelesaian aset antara Kabupaten Lampung Tengah dengan Kota 

Metro dan yang kedua tertanggal 16 Pebruari 2009 Nomor : 030 / 134 / D-1 / 09 

yang ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah dan ditembuskan kepada 

Gubernur Lampung (Lampiran VII), begitu juga dengan Pemerintah Provinsi 

Lampung sependapat untuk diagendakannya kembali pertemuan lanjutan dengan 

menyampaikan surat kepada Bupati Lampung Tengah pada tanggal 11 Maret 

2009 Nomor : 030 / 0609 / 01 / 2009 yang ditandatangani oleh Gubernur 

Lampung Syamsurya Ryacudu (Lampiran VIII).  Sehingga menghasilkan 

kembali pertemuan kedua belah pihak pada tanggal 20 April 2010 (Lampiran IX), 

di mana rapat mediasi bertempat di ruang kerja walikota, dari unsur Pemerintah 

Kota Metro dihadiri oleh Walikota Metro, Asisten Bidang Pemerintahan, Asisten 

Bidang Administrasi, Staf Ahli Walikota Metro, Inspektorat, Kepala Dinas 

PPKA, Kepala Bidang Aset DPPKA, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian 

Humas dan Protokol, Kepala Bagian Pemerintahan, Kasubag Bantuan Hukum, 

Kasi Pengadaan pada bidang aset DPPKA sedangkan dari unsur Pemerintah 
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Daerah Kabupaten Lampung Tengah dihadiri oleh Bupati, Asisten Bidang 

Pemerintahan, Asisten Bidang Administrasi, Staf Ahli Bupati, Sekretaris 

DPPKA, Kepala Bagian Perlengkapan, Kepala Bagian Protokol, Kepala Bagian 

Pemerintahan, Kasubbag Bantuan hukum. 

Hasil pembahasan rapat yang disampaikan antara adalah sebagai berikut:  

1)  Walikota Metro Lukman Hakim 

(a) Penyerahan aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada 

Pemerintah Kota Metro, mengarah pelaksanaan penyerahan aset tidak 

harus kaku, mengingat situasi dan kondisi keuangan yang sekarang 

sedang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. 

(b) Terdapat beberapa aset yang sifatnya prestise untuk pelaksanaan kegiatan 

tugas pokok dan fungís dalam menjalankan roda pemerintahan Kota 

Metro, hendaknya aset yang sifatnya prestise diserahkan kepada 

Pemerintah Kota Metro misalnya rumah dinas dokter maryanto, gedung 

wanita dan lain-lain. 

2)  Bupati Kabupaten Lampung Tengah  

(a) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tidak serta merta merujuk 

kepada Kepmendagri Nomor 42 Tahun 2001. 

(b) Diharapkan dari hasil pembahasan ini tidak semua aset milik Pemerintah 

Kabupaten Lampung Tengah yang berada di wilayah Pemerintah Kota 

Metro tidak diserahkan keseluruhannya. 

(c) Kiranya DPRD Kabupaten Lampung Tengah setuju jika beberapa aset 

dilelang, adapun hasil dari pelaksanaan lelang pembagiannya dilakukan 

secara proporsional. 



 126

(d) Hasil pembagian dari pelaksanaan lelang, Pemerintah Kabupaten 

Lampung Tengah akan menggunakan untuk kegiatan usaha pemerintah 

daerah misalnya Badan usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

dan lain-lain yang sebelumnya akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke 

BPKP Perwakilan Provinsi Lampung. 

3)  Asisten  Bidang  Pemerintahan  Setda Kabupaten Lampung Tengah. 

Dalam penanganan penyelesaian hutang piutang PDAM, diminta pengajuan 

surat-surat yang diusulkan untuk penyelesaian hutang piutang agar 

tembusannya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. 

4)  Asisten  Bidang  Administrasi  Setda  Kabupaten Lampung Tengah. 

Pelaksanaan penjualan/lelang aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung 

Tengah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan 

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. 

5)  Kepala DPPKA Kota Metro 

Tentang PDAM Kota Metro, penyelesian hutang piutangnya akan diusulkan 

penghapusan ke Pemerintah Pusat. 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dalam rapat ini adalah sebagai berikut :  

1) Aset berupa tanah, gedung dan sarana umum sebanyak 22 (dua puluh dua) 

bidang/unit yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Metro adalah aset 

yang dibutuhkan/selama ini digunkan untuk mendukung pelaksanaan roda 

pemerintahan Kota Metro. 

2) Aset berupa tanah dan bagunan sebanyak 3 (tiga) bidang/unit, akan dikelola 

oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, tidak diserahkan kepada 

Pemerintah Kota Metro. 
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3) Aset berupa tanah dan bangunan sebanyak 8 (delapan) unit/bidang akan 

dilelang bersama. 

4) Aset berupa tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) unit/bidang akan diadakan 

pembagian dan sisanya akan dilelang oleh Pemerintah Kabupaten Lampung 

Tengah. 

5) Sebelum pelaksanaan penyerahan aset, pelaksanaan lelang bersama, 

pengelolaan 3 bidang/unit aset dan pembagian 1 bidang aset tanah, terlebih 

dahulu akan dikonsultasikan ke BPKP Perwakilan Provinsi Lampung. 

 

Berdasarkan point 5 (lima) dari kesimpulan rapat yang diadakan pada tanggal 20 

April 2010 maka kedua belah pihak yaitu tim aset tanah dan bangunan Kabupaten 

Lampung Tengah dan tim Kota Metro sepakat melakukan konsultasi terlebih 

dahulu ke BPKP Perwakilan Provinsi Lampung pada tanggal 28 April 2010 untuk 

mendapatkan suatu pendapat atau kajian hukum terkait penyerahan aset eks 

Kabupaten Lampung Tengah kepada Pemerintah daerah Kota Metro dan proses 

pelelangan yang akan dilaksanakan. 

Adapun kajian hukum oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung tersebut 

dijawab secara tertulis pada tanggal 3 Mai 2010 Nomor : S – 1200 / PW.08 / 3 / 

2010 yang berisikan (Lampiran X) :  

1) Bahwa penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Induk kepada Pemerintah 

Kabupaten / Kota dilakukan berdasarkan kepada Undang-Undang tentang 

pembentukan kabupaten/kota dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, 

terkait penyerahan aset Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada 

Pemerintah Kota Metro harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan 
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Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II 

Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro dalam Pasal 18.  

2) Bahwa menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagai 

Kabupaten Induk untuk menyerahkan aset-aset kepada Pemerintah Kota 

Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1999. 

3) Bahwa pemanfaatan aset selanjunya setelah diserahkan dari Pemerintah 

Kabupaten Lampung Tengah kepada Pemerintah Kota Metro menjadi 

kebijakan/kewenangan dari Pemerintah Kota Metro sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 
Setelah kajian hukum BPKP Perwakilan Provinsi Lampung disampaikan kepada 

kedua daerah yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan 

Pemerintah Daerah Kota Metro, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah melayangkan surat kepada DPRD Lampung Tengah tertanggal 15 Juni 

2010 (Lampiran XI) salah satu point yang disampaikan adalah: “Menurut 

penjelasan dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung maka hasil kesepakatan 

bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan 

Pemerintah Daerah Kota Metro mengenai kesepakatan pengelolaan aset, tidak 

ada payung hukum sehingga dibatalkan, dan keseluruhan aset Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah yang berada di Kota Metro harus diserahkan mutlak 

Kepada Pemerintah Daerah Kota Metro tanpa  konpensasi”. Akan tetapi DPRD 

Kabupaten Lampung Tengah Belum dapat memberikan keputusan yang pasti 

terhadap penyerahan aset eks Kabupaten Lampung Tengah tersebut sehingga 

menggalami kegagalan kembali apa yang telah disepakati pada pertemuan 

tanggal 20 April 2010. 
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Upaya untuk mencari titik temu permasalahan aset eks Kabupaten Lampung 

Tengah terus berlanjut, pertemuan di tingkat Kepala Dinas dan Asisten di kedua 

Pemerintah Daerah terus dilaksanakan untuk mengagendakan kembali pertemuan 

di tingkat Kepala Daerah dan DPRD serta mencari materi yang tepat untuk 

diusulkan dalam pembahasan sehingga tercapai suatu hasil yang maksimal, pada 

tanggal 24 Januari 2011 (Lampiran XII) diadakan kembali pertemuan kedua 

belah pihak yang diselenggarakan di ruang kerja Walikota Metro dan disepakati 

untuk membentuk tim bersama dan memiliki tugas :  

1) Melakukan inventarisasi aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 

yang berada di wilayah Kota Metro. 

2) Melakukan penelitian dokumen kepemilikan aset milik Pemerintah 

Kabupaten Lampung Tengah yang berada di wilayah Kota Metro. 

3) Melaporkan hasil inventarisasi kepada Bupati Lampung Tengah dan Walikota 

Metro. 

 

Sehingga terbitlah Keputusan Bersama antara Bupati Lampung Tengah dan 

Walikota Metro pada tanggal 28 Januari 2011, Nomor: 40 / KPTS / 11 / 2011 dan 

Nomor: 43 / KPTS / 07 / 2011 yang ditandatangani oleh kedua Kepala Daerah 

(Lampiran XIII). Tim bersama setelah menerima keputusan tersebut mulai 

bekerja untuk menginventaris seluruh aset eks Kabupaten Lampung Tengah 

terutama ke 34 aset yang belum diserahkan dari jenis aset, lokasi/alamat dan 

ukuran luas, dengah hasil akhir kerja kedua tim tersebut telah dilaporkan kepada 

Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Kepala Daerah Kota Metro 

yang tertuang dalam laporan pada tanggal 23 Mai 2011 (Lampiran XIV). 
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Menurut keterangan Sukandar  :  

“ .............adanya rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lampung Tengah dengan Pemerintah Daerah Kota Metro pada tanggal 14 
Juni 2011, bertempat di kantor Bupati Lampung Tengah di mana rapat 
koordinasi tersebut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah 
dihadiri oleh Bupati Lampung Tengah A.Pairin, Ketua Pansus Aset 
DPRD Lampung Tengah Lisa Harisni dan Anggota, Sekretaris Daerah, 
Asisten IV Sekretariat Daerah, Kepala DPPKA dan Kepala Bagian 
Perlengkapan sedangkan dari Pemerintah Daerah Kota Metro di hadiri 
oleh Walikota Metro Lukman Hakim, Sekretaris Daerah, Asisten III Setda 
Kota Metro, Kepala DPPKA dan Kasi Pengadaan DPPKA.”  33 

 

 

Hasil yang dicapai dari rapat koordinasi tersebut antara lain:  

1) Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah setuju akan 

diserahkan ke 34 (tiga puluh empat) aset tersebut kepada Pemerintah Daerah 

Kota Metro. 

2) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah segera mengajukan usulan 

penghapusan terhadap ke 34 (tiga puluh empat) aset daerah tersebut ke DPRD 

Lampung Tengah untuk diparipurnakan sehingga terbitnya rekomendasi 

penghapusan aset daerah. 

3) Setelah adanya penyerahan aset dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah Kepada Pemerintah Daerah Kota Metro maka Pemerintah Daerah 

Kota Metro akan menghibahkan kembali aset tersebut sejumlah 15 (lima 

belas) aset kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. 

Kesepakatan kedua Kepala Daerah dituangkan dalam bentuk surat perjanjian 

kerja sama yang ditandatangani diatas meterai oleh Kepala Daerah Lampung 

Tengah dan Kepala Daerah Kota Metro untuk melaksanakan hasil kesepakatan 

pada rapat koordinasi tersebut.  

                                                
 
33 Hasil wawancara dengan Sukandar (50 tahun) responden Kota Metro. Rabu, 15 Juni 2011 
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Menurut keterangan Fahmi Anwar :  

“ ....... permasalahan aset eks Kabupaten Lampung Tengah yang berada di 
Kota Metro terus akan menjadi masalah apabila ke dua belah pihak sama-
sama bertahan dan sebaiknya diselesaikan secara musyawarah dan 
mencari jalan keluar yang terbaik………….. tetapi tetap mengikuti 
prosedur / aturan yang ada,………  kedua daerah akan dirugikan apabila 
masalah ini terus berkepanjangan salah satu contohnya upaya Pemerintah 
Daerah Kota Metro untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian 
(WTP) akan terkendala, begitu juga dengan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan opini disclaimer (tidak 
memberikan pendapat) oleh BPK. “34 

 

Sependapat dengan itu menurut keterangan Aria Meza : 

” ……Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah berusaha 
semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan masalah aset ini pada 
tahun 2011 telah final seluruhnya, karena yang menjadi bahan 
pertimbangan kami salah satunya adalah adanya opini dislcaimer oleh 
BPK RI yang didapat selama kurun waktu 2 tahun berturut -turut yaitu 
pada tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009 yang disebabkan 
karena adanya pengelolaan aset yang tidak benar dan menyalahi ketentuan 
yang ada. ” 35 
 

Menurut keterangan Ruslan Efendi : 

“ opini discleimer dapat dinyatakan apabila auditor menolak memberikan 
pendapat terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah / Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah, penolakan tersebut dapat dikarenakan:  
1) Secara material penyajian laporan keuangan dilakukan tidak sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah.  

2) Selain itu penolakan tersebut juga dapat terjadi apabila banyak 
transaksi serta aset yang tidak dapat ditelusuri. 

3) Sistem pengendalian intern yang dibangun/diterapkan sebagai 
mekanisme kerja tidak memadai sehingga tidak dapat mengamankan 
harta dan kebijakan manajemen. 

4) Transsaksi yang dilakukan banyak terjadi penyimpangan yang sangat 
material. 

                                                

34 Hasil wawancara dengan Fahmi Anwar (37 tahun) responden Kota Metro Kamis, 9 Juni 2011 

35 Hasil wawancara dengan Aria Mirza (40 tahun) responden Kabupaten Lampung Tengah. Senin, 
6 Juni 2011 



 132

5) Ruang lingkup pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK RI dibatasi 
oleh organisasi/Pemerintah Daerah yang menjadi objek pemeriksaan.” 

36 
 
Penyelesaian aset eks Kabupaten Lampung Tengah cukup memakan waktu yang 

lama sejak pemekaran pada tahun 1999, kedua belah pihak berupaya untuk 

mencari solusi yang terbaik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan akan 

tetapi kesepakatan yang telah ditetapkan selalu mengalami kegagalan, begitu juga 

dengan kesepakatan terakhir yang ditandatangani oleh Kepala Daerah Lampung 

Tengah dan Kepala Daerah Kota Metro pada tanggal 14 Juni 2011 masih menjadi 

tanda tanya besar, apakah ini merupakan penyelesaian terakhir dari masalah aset 

eks Kabupaten Lampung Tengah yang berada di Kota Metro karena masih 

banyak yang harus dilalui dalam proses ini.  

 
Memperhatikan proses transper aset eks Kabupaten Lampung Tengah masih 

melalui tahapan-tahapan lagi yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah 

dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah serta Pemerintah Daerah dan DPRD 

Kota Metro antara lain adalah :  

1) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengusulkan penghapusan 

terhadap 34 (tiga puluh empat) aset kepada DPRD Kabupaten Lampung 

Tengah. 

2) DPRD Kabupaten Lampung Tengah membahas ditingkat Pansus aset eks 

Kabupaten Lampung Tengah, di mana kemungkinan dari hasil pansus ini 

adalah bila setuju akan dibawa ke rapat paripurna atau tidak setuju 

diterbitkannya penolakan penghapusan dan disampaikan kepada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lampung Tengah. 

                                                
36 Hasil wawancara dengan Ruslan Efendi, responden BPK RI Provinsi Lampung. Senin, 13 Juni 

2011 
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3) DPRD Kabupaten Lampung Tengah membawa hasil pansus di tingkat rapat 

paripurna yang diikuti oleh seluruh anggota DPRD, di mana kemungkinan 

dari hasil ini adalah bila setuju diterbitkannya rekomendasi penghapusan atau 

tidak setuju diterbitkannya rekomendasi penolakan penghapusan dan 

disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. 

4) Apabila diterbitkannya rekomendasi penghapusan oleh DPRD Kabupaten 

Lampung Tengah maka Pemerintah Daerah menghapus data aset tersebut dari 

Neraca Barang Daerah dan Buku Induk Inventaris Barang Daerah pada 

tanggal dikeluarkannya rekomendasi dan menyerahkannya aset tersebut 

kepada Pemerintah Daerah Kota Metro. 

5) Pemerintah Daerah Kota Metro mencatat data ke 34 aset tersebut ke Neraca 

Barang Daerah dan Buku Induk Inventaris Barang Daerah pada tanggal 

diserahkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. 

6) Pemerintah Daerah Kota Metro mengusulkan untuk penghapusan ke 15 (lima 

belas) aset yang akan diserahkan kembali ke Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah kepada DPRD Kota Metro. 

7) DPRD Kota Metro membentuk Pansus Aset. 

8) DPRD Kota Metro membahasan usulan Pemerintah Daerah Kota Metro untuk 

penghapusan 15 (lima belas) aset yang akan diserahkan kepada Kabupaten 

Lampung Tengah ditingkat Pansus Aset di mana kemungkinan hasil pansus 

ini adalah bila setuju akan dibawa ke rapat paripurna atau tidak setuju 

diterbitkannya penolakan penghapusan dan disampaikan kepada Pemerintah 

Kota Metro. 

9) DPRD Kota Metro membawa hasil pansus di tingkat rapat paripurna yang 

diikuti oleh seluruh anggota DPRD, di mana kemungkinan dari hasil ini 
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adalah bila setuju diterbitkannya rekomendasi penghapusan atau tidak setuju 

diterbitkannya rekomendasi penolakan penghapusan dan disampaikan kepada 

Pemerintah Daerah Kota Metro. 

10) Apabila diterbitkannya rekomendasi penghapusan oleh DPRD Kota Metro 

maka Pemerintah Daerah menghapus data aset tersebut dari Neraca Barang 

Daerah dan Buku Induk Inventaris Barang Daerah pada tanggal 

dikeluarkannya rekomendasi dan menyerahkannya aset tersebut kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. 

11) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah mencatat data ke 15 (lima 

belas) aset tersebut ke Neraca Barang Daerah dan Buku Induk Inventaris 

Barang Daerah pada tanggal diserahkan dari Pemerintah Daerah Kota Metro. 

 
Apabila 11 (sebelas) tahapan ini telah dilaksanakan berarti permasalahan aset eks 

Kabupaten Lampung Tengah dapat diselesaikan sesuai dengan hasil kesepakatan 

ke dua Pemerintah Daerah pada tanggal 14 Juni 2011, Akan tetapi apabila salah 

satu tahapan menghasilkan keputusan tidak setuju maka akan menemui kegagalan 

kembali proses penyelesaian aset ini.  Untuk itu dalam penyelesaian masalah aset 

eks Kabupaten Lampung Tengah ini terdapat beberapa alternatif sebagai solusi 

yang terbaik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan 

Pemerintah Daerah Kota Metro antara lain :  

1) Kepada Pemerintah Daerah Kota Metro menyelesaikan kembali dengan jalan 

musyawarah, yang berarti mencoba untuk berkoordinasi dengan Pemerintah 

Daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. 

2) Penyelesaian secara Politik yaitu mengedepankan keputusan diantara kedua 

kepala daerah, apabila Bupati Lampung Tengah setuju untuk menyerahkan 34 

(tiga puluh empat) aset dengan catatan diserahkannya kembali ke 15 (lima 
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belas) aset maka Walikota Metro menerima ke 34 (tiga puluh empat) aset dan 

langsung pada saat itu juga menyerahkan kembali ke 15 (lima belas) aset ke 

Lampung Tengah dengan penyelesaian secara administratif segera 

diselesaikan.  

3) Penyelesaiaan aset eks Kabupaten Lampung Tengah secara hukum, yang 

akan diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia. 

4) Pemanfaatan aset secara bersama, dengan tujuan agar tidak membebani 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya biaya 

dikaitkan dengan pemeliharaan dan pengamanannya, terutama untuk 

mencegah kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak ketiga yang tidak 

bertanggung jawab, dan diharapkan dari pemanfaatan tersebut dapat 

memberikan sumbangan kepada pendapatan asli daerah (PAD) bagi 

Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro sesuai dengan kesepakatan ke 

dua kabupaten / kota. Adapun pemanfaatan aset tersebut dapat dikelola oleh 

pemerintah daerah sendiri seperti gedung wanita, sanggar pramuka, mess 

nuwo intan ataupun pemanfaatan yang diberikan kepada pihak ketiga / sektor 

swasta secara Bangun Guna Serah (BOT), Bangun Serah Guna (BOT), 

Bangun Serah (BT) atau dengan cara Kerjasama Operasi (KSO), menurut 

Siregar (2004 : 500) pendayagunaan barang daerah oleh pihak ketiga 

dilakukan dalam bentuk :  

Bangun Guna Serah (Build-Operate-Transfer- BOT) yaitu pemanfaatan 

tanah dan atau bangunan milik/dikuasai pemerintah daerah oleh pihak ketiga 

dengan cara pihak ketiga membangun bangunan siap pakai dan atau 

menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan atau 

bangunan tersebut dan mendayagunakan selama dalam waktu tertentu untuk 
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kemudian setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kembali tanah dan 

bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya beserta pendayagunaannya 

kepada daerah, serta membayar kontribusi sejumlah uang atas 

pemanfaatannya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan. 

Bangun Serah Guna (Build- Transfer-Operate-  BTO) yaitu pemanfaatan 

tanah dan atau bangunan milik / dikuasai pemerintah daerah oleh pihak ketiga 

dengan cara pihak ketiga membangun bangunan siap pakai dan atau 

menyediakan, manambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan atau 

bangunan tersebut dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada 

daerah untuk kemudian oleh pemerintah daerah tanah dan bangunan siap 

pakai dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kempali 

kepada pihak ketiga untuk didayagunakan selama jangka waktu tertentu, dan 

atas pemanfaatannya tersebut pihak ketiga dikenakan kontribusi sejumlah 

uang yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.  

Bangun Serah (Build Transfer-BT) yaitu perikatan antara pemerintah daerah 

dengan pihak ketiga dengan ketentuan tanah milik pemerintah daerah, pihak 

ketiga membangun dan membiayai sampai dengan selesai, setelah 

pembangunan selesai pihak ketiga menyerahkan kepada pemerintah daerah 

membayar biaya pembangunannya.  

Kerjasama Operasi (KSO) yaitu perikatan antara pemerintah daerah dengan 

pihak ketiga, pemerintah daerah menyediakan barang daerah dan pihak ketiga 

menanamkan modal yang dimilikinya dalam salah satu usaha, selanjutnya 

kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola 

manajemen dan proses operasionalnya, keuntungan dibagi sesuai dengan 

besarnya sharing masing-masing. 
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4.2.4 Penerapan Prinsip Partisipasi (Participation) 

4.2.4.1 Penerapan  Prinsip  Partisipasi  oleh Pemerintah Daerah  
            Kabupaten Lampung Tengah : 

 

Penerapan prinsip partisipasi dalam proses transper aset wilayah pemekaran 

Kabupaten Lampung Tengah kepada Kota Metro berdasarkan konteks good 

governance memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam proses transper aset 

tersebur. Aset pemerintah daerah memiliki dampak yang luas yang meliputi 

seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun tidak jarang kalangan tertentu dari 

masyarakat yang terpinggirkan karena sumberdaya ekonomi dan kemampuan 

untuk mempengaruhi kebijakan kurang memiliki akses untuk terlibat dalam 

proses penyusunan kebijakan politik termasuk persoalan aset ini. Aset pemerintah 

daerah merefleksikan relasi politik antara aktor yang berkepentingan terhadap 

alokasi sumber daya, dengan pemerintah sebagai pemegang otoritas untuk 

melaksanakan fungsi alokasi. Relasi kekuasaan tersebut berpengaruh terhadap 

bentuk kebijakan yang dilahirkan berikut konsekuensi aset pemerintah daerahnya.  

 

Asas keterbukaan terdapat dalam negara demokrasi. Hal ini mengandung makna 

bahwa pemerintahan daerah tetap di bawah kontrol masyarakat, salah satunya 

adalah melalui keterbukaan (publicity) dalam pengambilan keputusan. 

Keterbukaan dalam pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan, karena 

pemerintah bertindak demi dan atas nama seluruh masyarakat, maka seluruh 

masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang dilakukannya. Bukan saja berhak 

mengetahui, juga berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 

Hakikat pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses transper aset pemerintah 

daerah adalah :  
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1) Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik 

dalam menciptakan suatu good governance.  

2) Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga 

mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.  

3) Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.  

4) Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam 

pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber 

daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.  

 

Dalam proses transper aset wilayah pemekaran Kabupaten Lampung Tengah 

berkeinginan agar ke 34 sisa aset yang terletak di wilayah Kota Metro dapat 

dimanfaatkan oleh Lampung Tengah, dimana hal tersebut sudah merupakan 

kesepakatan antara Eksekutif dan DPRD Lampung Tengah dikarenakan adanya 

keterbatasan anggaran pembangunan.  Pembagian aset daerah yang telah diatur 

dalam bentuk regulasi sampai level petunjuk teknis dalam pelaksanaannya tidak 

mudah diterapkan dalam praktek. Daerah Induk dan daerah pemekaran selalu 

bertahan dalam memperebutkan aset vital yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak yang bernilai ekonomis tinggi yang berdampak langsung pada pendapatan 

asli daerah sebagai modal pembangunan daerah.  

Menurut keterangan Lisa Arisni  : 

“ APBD Kabupaten Lampung Tengah sangat terbatas sehingga eksekutif 
bekerja keras untuk penggali potensi daerah,........ selain peningkatan PAD 
...... aset eks Kabupaten Lampung Tengah juga merupakan suatu potensi 
sebagai sumber penerimaan daerah,.... akan tetapi diusahakan tetap pada 
garis hukum.... sehingga tidak menabrak rambu-rambu yang ada dan tidak 
menjadi masalah di kemudian hari..... kalau untuk Kota Metro menurut 
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pendapat saya sudah cukuplah.... aset yang diserahkan untuk menunjang 
penyelenggaraan pemerintahannya.” 37 

 
Sedangkan menurut pendapat Saifullah : 

“ Permasalahan aset diantara Lampung Tengah dengan Kota Metro, 
marilah kita selesaikan secara kekeluargaan... kita duduk bersama 
.......seperti adik dan kakak...... untuk saat ini Lampung Tengah sebagai 
saudara tua sedang mengalami difisit anggaran untuk pembangunan  
masa.... iya...Kota Metro sebagai adiknya tidak mau membantu ? ... 
Bukan maksud kami tidak mau menyerahkan, .... aset itu akan kami 
serahkan.... akan tetapi kami sebagai saudara tua dibagi.... lah !. kalau bisa 
dari ke 34 aset itu.... kami dibagi 15 aset.... bila perlu di nominalisasikan 
saja......”38 

 
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah secara umum lebih terbuka terhadap 

gagasan dan ide-ide baru yang muncul dari DPRD, masyarakat serta pihak lain  

terhadap aset eks Kabupaten Lampung Tengah ini, hal ini menunjukan adanya 

kesepahaman yang lebih besar dan kemauan yang lebih serius untuk bekerja sama 

dengan harapan dikemudian hari tidak adanya masalah hukum yang dapat 

merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, selain itu juga 

diharapkan adanya penyelesaian masalah ini tidak merugikan Lampung Tengah. 

Menurut Istianto Partisipasi setiap warga negara mempunyai suara dalam 

pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi 

institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas 

dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.. 

”39 

                                                
37   Hasil wawancara dengan Lisa Arisni (40 tahun) responden Kabupaten Lampung Tengah, 

Jum’at 23  Mei 2011. 
38   Hasil  wawancara  dengan  Saifullah  (45 tahun)  responden Kabupaten Lampung Tengah., 

Jum’at, 23 Mei 2011  
39  Prinsip Good Governance versi UNDP yang dikutif oleh Istianto HP, ” Manajemen 

Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik” (2009, 111) 
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Prinsip partisipasi yang terbangun di Kabupaten Lampung Tengah dalam 

penyelesaian aset ini memiliki dampak yang luas, terutama partisipasi yang 

muncul dari lingkungan DPRD sehingga dalam proses transfer aset ini semakin 

banyak pendapat yang harus diperhatikan seperti terbatasnya APBD Lampung 

Tengah, penyerahan kembali 15 aset ke Kabupaten Induk, penyelesaian secara 

musyawarah sampai untuk dinominalisasikan dari jumlah aset yang ada, ini 

semua berakibat semakin sulitnya untuk mengambil keputusan sebagai alternatif 

penyelesaiannya dan tidak memiliki garis yang tegas dan pasti. 

 

4.2.4.2  Penerapan Prinsip Partisipasi oleh Pemerintah Daerah    
             Kota Metro:  

 

Keterbukaan dalam pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan, karena 

Pemerintah Daerah bertindak demi dan atas nama seluruh masyarakat, maka 

seluruh masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang dilakukannya. Bukan saja 

berhak mengetahui, juga berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan 

keputusan. 

Menurut penjelasan Herman Sismono   :  
 

“ ...... penampungan aspirasi masyarakat, dilaksanakan melalui Protokoler 
DPRD Kota Metro....... Masyarakat atau organisasi yang mewakili 
masyarakat dipersilahkan datang ke Sekretariat DPRD........ dengan 
terlebih dahulu mengadakan konfirmasi dengan Bagian Humas dan 
Protokol DPRD........ Bagian Humas dan Protokol DPRD inilah yang 
kemudian mengatur jadwal penyelenggaraan protokoler dan penerimaan 
tamu dewan................ Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka 
masyarakat atau organisasi yang mewakili masyarakat melakukan 
pertemuan dengan anggota DPRD untuk menyampaikan secara langsung 
aspirasi dan saran yang akan mereka sampaikan kepada DPRD.....40  

 

                                                                                                                                
 
40 Hasil wawancara dengan Herman Sismono (49 tahun) responden Kota Metro. Kamis, 9 Juni 

2011 
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Sependapat dengan itu  menurut keterangan Sudarsono :  

“....... salah satu fungsi DPRD adalah menetapkan kebijakan aset 
pemerintah daerah, Peraturan Perundang-Undangan memberikan 
kewenangan kepada DPRD untuk ikut menetapkan atau merumuskan 
kebijaksanaan daerah dalam menyusun dan menetapkan aset pemerintah 
daerah bersama dengan Walikota Metro......... Pelaksanaannya mulai dari 
perumusan rancangan naskah aset Pemerintah Daerah, perubahan aset 
Pemerintah Daerah atau perhitungan aset Pemerintah Daerah ............ 
Pada hakekatnya manajemen aset pemerintah daerah merupakan 
penyusunan program kerja pemerintah daerah, artinya .........bahwa tanpa 
adanya aset maka pemerintah daerah tidak akan mampu melaksanakan 
atau menyelenggarakan pemerintahan di daerah........ untuk dapat 
melaksanakan fungsi aset pemerintah daerah yang dimiliki oleh 
DPRD.........., maka dibentuk suatu badan yang dikenal dengan Panitia 
Aset Pemerintah Daerah DPRD......... Pembahasan aset pada tahap 
pertama dilakukan oleh panitia aset pemerintah daerah untuk 
dipelajari......... Pendapat dan pandangan panitia aset pemerintah daerah 
diserahkan kepada komisi-komisi untuk dibahas......... Selain rapat komisi, 
diadakan rapat fraksi untuk membahas rencana aset pemerintah daerah 
dari aspek politiknya........”41  

 

Partisipasi, artinya mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam 

menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang 

menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak 

langsung ”42.  Setiap anggota DPRD pada pembahasan dapat mengambil sikap 

menerima atau mengamander bagian-bagian tertentu dalam aset pemerintah 

daerah, mengingat aset pemerintah daerah merupakan suatu hal yang amat 

penting, terutama bagi terlaksananya kebijakan umum pemerintah daerah. 

Pentingnya aset pemerintah daerah ini dapat dilihat dari fungsinya, yakni: 

1) Merupakan sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung 

jawab. 

                                                
41   Hasil wawancara dengan Sudarsono (52 tahun) responden Kota Metro. Kamis, 9 Juni  2011 
42 Prinsip Good Governance versi Bappenas yang dikutif oleh Istianto HP, ” Manajemen 

Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik” (2009, 110) 
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2) Memberi isi dan arti pada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan 

kepala daerah pada khususnya, mengingat aset pemerintah daerah ini 

merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. 

3) Merupakan sarana untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah 

dengan cara yang paling mudah dan berdaya guna. 

4) Merupakan suatu pemberian kuasa kepada pimpinan eksekutif di dalam 

batas kewenangannya.  

 
Fungsi aset pemerintah daerah tersebut di atas sejalan dengan maksud dan tujuan 

pemberian otonomi kepada daerah, yaitu untuk meningkatkan daya guna dan 

hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam 

melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan 

demikian, daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus dan 

mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka daerah harus 

membiayai sendiri kehidupan otonomi. 

Partisipasi dalam proses transfer aset eks Kabupaten Lampung Tengah oleh 

Pemerintah Daerah Kota Metro melibatkan berbagai pihak seperti Pemerintah 

Propinsi Lampung, BPKP Propinsi Lampung dan BPK RI selaku mediasi antara 

kedua kabupaten / kota,  serta peran yang paling utama adalah DPRD Kota 

Metro. Posisi aset yang secara keseluruhannya terletak di dalam  wilayah Kota 

Metro tidak mungkin lagi ditutup-tutupi, apalagi kondisi aset yang tidak lagi 

terawat sehingga kumuh dan sangat mencolok di mata masyarakat Kota Metro 

karena letaknya di tengah-tengah kota.     

 

 


