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Lampiran  

PEDOMAN WAWANCARA  

 

Identitas Responden :                      (inisial)  

Usia  : 

Pendidikan   : 

Waktu Wawancara  : 

(diisi oleh peneliti) 
 

1) Mengapa aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah harus 
diserahkan kepada daerah pemekaran yaitu Pemerintah Daerah Kota Metro 
dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur? 
 

2) Mengapa proses penyerahan tersebut hingga sekarang belum juga dapat 
diselesaikan? 

 
3) Dengan kondisi tersebut bagaimana mengatur aset Pemerintah Daerah Kota 

Metro dan mengoptimalisasi potensi aset tersebut? 
 

4) Apakah sampai saat ini pemerintah telah melakukan inventarisasi Aset baik 
secara fisik maupun yuridis? 

 
5) Apakah masih ditemukan aset yang belum memiliki kepastian yuridis 

sehingga menghambat optimalisasi potensi aset pemerintah?   
 

6) Hambatan apa saja yang ditemui dalam rangka inventarisasi aset 
pemerintah Kota Metro? 

 
7) Apakah telah dilakukan legal audit inventarisasi aset dan penguasaan aset, 

jika sudah apakah sudah dipublikasikan kepada pihak terkait? 
 

8) Bagaimana proses Identifikasi aset pemerintah Kota Metro sebagaimana 
yang telah dilakukan saat ini? 

 
 

9) Apakah tersedia peraturan yang mengatur prosedur penguasaan aset atau 
pengalihan aset? 
 

10) Jika ditemukan pelanggaran yang berkaitan dengan penyalah gunaan aset 
miliki pemerintah Kota Metro apakah ada tindakan hukum dari pelanggaran 
tersebut? 

 



11) Aset sangat berkontribusi terhadap proses operasionalisasi Pemerintah Kota 
Metro, fungsi apa yang dapat dioptimalisasikan dari aset yang ada? 

 
12) Diantara beberapa aset yang ada, aset mana yang paling besar kontribusinya 

terhadap operasionalisasi pemerintah Kota Metro? 
 

13) Bentuk aset apa yang anda ketahui dijadikan sebagai modal dasar milik 
daerah?  

 
14) Bentuk aset apa yang anda ketahui dijadikan sebagai jaminan untuk 

memperoleh pinjaman? 
 

15) Apakah pemerintah kota metro menjalin kerjasama dengan pihak swasta 
dengan menjadikan aset sebagai nilai peryertaan (saham)? 

 
16) Apakah pemerintah Kota Metro juga menjadikan nilai aset untuk 

kepentingan tukar guling (Ruslag) atau penerbitkan obligasi daerah? 
 

17) Bagaimana menurut anda tentang pengelolaan aset yang baik bagi 
Pemerintah Kota Metro?  

 
18) Langkah apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Metro dalam rangka 

optimalisasi aset? 
 

19) Apakah langkah-langkah yang anda utarakan sudah dapat memberikan efek 
atau manfaat bagi pemerintah? 

 
20) Potensi aset yang sedemikian besar menimbulkan potensi penyelewengan, 

langkah apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan 
tersebut?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran  
 

Tabel Prinsip Akuntabilitas (Accountability) 
 

 
No. 

 
Kab. Lampung Tengah 

 
Kota Metro 

1 2 3 
 
 

 

Responden : “..... 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...... “ 

Responden :  “...... 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....” 
 

Responden: “........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 Kepmendagri 
Nomor 42 Tahun 2001 dimana Lampung 
Tengah menyantumkan ke 34 aset ke dalam 
neraca barang daerah....” 
 

 
Responden :  “.........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......” 
 
Responden :  “....... 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.....” 
 
Responden: “ ........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........” 
 



Lanjutan Prinsip Akuntabilitas (Accountability) 
 

No. 
 

Kab. Lampung Tengah 
 

Kota Metro 
1 2 3 

 
 
 

 
Responden : “ 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......   

 
Responden :  ” ....... 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…..” 
 

Responden: “ ........ 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 
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..” 

Responden :  “ ...... 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......” 
 

 
 
 
 
 



Lampiran 

Tabel Prinsip Kepastian Hukum (Rule of Law) 
 

 
No. 

 
Kab. Lampung Tengah 

 
Kota Metro 

1 2 3 
 
 

 
Responden : “ 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 ...” 
 
Responden :“ 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” 
 

 
Responden : “...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.. 

Responden : “ 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....  

Responden :“ .... 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.” 

 

 

 



Lanjutan Prinsip Kepastian Hukum (Rule of Law) 
 

No. 
 

Kab. Lampung Tengah 
 

Kota Metro 
1 2 3 

 
 

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

 
 
Responden : “ 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 
. 
 
Responden : “ ......... 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 

Tabel Prinsip Partisipasi (Participation) 
 

 
No. 

 
Kab. Lampung Tengah 

 
Kota Metro 

1 2 3 
 
 

 

Responden : “ 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... 

 
Responden : “ Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah memiliki 
sarana yang terbatas dan sampai saat ini 
masih terus berbenah diri untuk 
meningkatkan sarana dan prasarana 
penunjang penyelenggaraan pemerintahan 
seperti pembangunan gedung olah raga, 
asrama / rumah dinas, sanggar budaya dan 
lain-lainnya, .... sehingga secara 
keseluruhan pembangunan tersebut 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit,.... 
untuk itu kami mencoba untuk menggali 
potensi daerah yang ada untuk biaya 
pembangunan tersebut, salah satunya 
adalah menjual sisa aset eks Kabupaten 
Lampung Tengah yang berada di wilayah 
Kota Metro 
 
Responden : “ 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... 
 
 

 
Responden : “ .. 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... 
 
Responden : “..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.....  
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......... kalau untuk Kota Metro menurut 
pendapat saya sudah cukuplah... aset yang 
diserahkan untuk menunjang 
penyelenggaraan pemerintahannya........” 
 
 
 
Responden : “ Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah memiliki 
keterbatasan anggaran dalam pembangunan 
bahkan untuk melakukan pemeliharaan aset 
eks Kabupaten Lampung Tengah yang 
berada di wilayah Kota Metro semenjak 
pemekaran tahun 1999 tidak pernah kami 
anggarkan, sehingga hal tersebut 
mengakibatkan aset menjadi rusak dan tidak 
terurus........ terkecuali bebarapa aset yang 
ditempati oleh pegawai Lampung Tengah 
yang tidak memiliki tempat tinggal di 
wilayah Kota Metro, ............ di mana 
semestinya aset-aset tersebut setiap 
tahunnya perlu mendapatkan perawatan 
dengan pemeliharaan sesuai dengan 
karakteristik masing-masing aset, seperti 
aset bangunan dilakukan dengan cara 
melakukan pengecatan, penambalan 
kebocoran, memperbaiki konstruksi yang 
rusak dan berbagai tindakan lainnya yang 
mengacu kepada standar pemeliharaan dan 
jangan sampai bangunan menjadi rusak 
lebih parah 
 

 
......... 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....” 
 
Responden :“aset eks Kabupaten Lampung 
Tengah saat ini terbengkalai sehingga 
mengganggu keindahan kota bahkan 
sebagian besar bangunan tersebut 
kondisinya sangat memperihatinkan dan 
rusak berat bahkan sudah ada yang hancur 
dan roboh seperti gedung eks PKK 
Lampung Tengah yang terletak di tengah-
tengah kota 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 

Tabel Prinsip Transparasi (Transparency) 

 

 
No. 

 
Kab. Lampung Tengah 

 
Kota Metro 

1 2 3 
 
 
 

 
Responden :  ”.....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...... ” 

 
 

Responden :  “... 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. 
Ruang lingkup pemeriksaan yang 
dilaksanakan oleh BPK RI dibatasi oleh 
organisasi/Pemerintah Daerah yang 
menjadi objek pemeriksaan.” 
 

 

 
Responden : “ .. 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....” 
 
Responden : ”..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....” 
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Responden : ”... 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.....” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


