
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dinas Pendidikan Kota Padang merupakan instansi pemerintah yang 

bertanggung jawab tentang hal yang berhubungan langsung dengan pendidikan 

diwilayah Kota Padang. Unsur penting dan wewenang dari Dinas Pendidikan di 

Kota Padang ialah mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan pemerintah 

untuk membantu Walikota dibidang pendidikan, (LAKIP:2019). 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 merupakan perubahan pola 

baru pengelolaan barang milik Negara/Aset Negara tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah. Hal ini memunculkan optimisme baru yaitu Best Practices 

dalam penataan dan pengelolaan aset Negara yang tertib, akuntabel dan 

transparan kedepannya. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 ialah tidak 

sekedar administrasi namun juga menangani aset Negara dengan bagaimana 

meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam 

mengelola aset. 

Menurut Siregar (2004:178) aset merupakan barang (thing) atau suatu 

barang (anything) dimana memiliki nilai ekonomi (economic value), nilai tukar 

(exchange value) atau nilai komersial (commercial value)yang dimiliki oleh 

badan usaha, individu atau isntansi. Aset dapat berupa aset lancar (current) 

maupun tidak lancar (non current). Ada juga aset non financial dapat berupa fisik 

atau berwujud (tangible) seperti mesin, kendaraan bermotor dan bangunan. 



 

 

Sedangkan aset tak berwujud adalah perangkat lunak komputer yang memiliki 

hak cipta dan paten.  

Siregar (2004:520) mengungkapkan bahwa aset real property adalah 

mempertahankan, menigkatkan dan menjamin kontinuitas atau kelanjutan dari 

nilai dan manfaat properti itu sendiri. Penerapan sebuah konsep manajemen 

manajemen aset dalam rangka pemberdayaan ekonomi daerah memiliki ruang 

lingkup yang luas. 

Strategi Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang 

pada masa Pandemi Covid-19 merupakan judul yang diangkat karena terjadinya 

pandemi disaat sekarang ini. Perbedaan keadaan dengan masa normal, membuat 

perbedaan yang menonjol, seperti pelayanan Dinas Pendidikan. 

Dinas pendidikan merupakan salah satu wadah pelayanan dibidang 

pendidikan. Sehingga, terjadinya pandemi Covid-19 membuat perubahan juga 

dibagian pelayanan. Dimana, pelayanan di Dinas Pendidikan dikurangi 

jadwalnya. Salah satunya tentang pelaporan aset oleh sekolah Negeri se-kota 

Padang yang dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Padang. 

Pelaporan aset dimasa pandemi ini, dirubah menjadi sistem online. Dimana, 

sekolah dapat mengisi data aset dengan meng-upload data aset pada website atau 

aplikasi e-Rekon. Aplikasi ini sudah diterapkan semenjak akhir tahun 2018. 

Namun, masih belum berjalan dengan lancar karena banyaknya bendahara 

sekolah yang tidak mengikuti bimbingan yang diadakan oleh sekolah. Sehingga, 

diawal tahun 2020, Dinas Pendidikan melakukan Bimbingan Teknologi untuk 



 

 

sekolah (BIMTEK) tujuaqnnya agar sekolah dapat menjalankan pengelolaan aset 

secara online dengan baik. 

Pengelolaan aset merupakan dasar Pemerintah Daerah untuk mengelola 

asetnya, hal ini memiliki dampak pada bertambahnya fungsi dari aset itu sendiri, 

baik dalam hal jumlah maupun nilai dari aset tersebut. Dari mulai berlakunya 

regulasi mengenai Barang Milik Daerah (BMD) dan beragam bentuk regulasi 

yang diterapkan lainnya diupayakan bisa dijadikan dasar dan kekuasaan 

pemerintah untuk mengelola aset daerahnya (Mokodompit, Morasa dan 

Warongan. 2017). Tujuannya adalah agar pelaporan yang dibuat dapat 

dipertanggung jawabkan dengan baik terutama seluruh masyarakat serta sesuai 

tujuan. 

Dinas Pendidikan Kota Padang mempunyai data keterikatan data ase 

sekolah dan aset dinas itu sendiri yang diberikan oleh ketua seksi aset. Aset 

tersebut memperlihatkan nilai perolehan pada tahun 2018-2019. Dengan adanya 

kenaikan aset atau kenaikan nilai perolehan oleh Dinas Pendidikan dalam jangka 

waktu satu tahun. Maka dari itu, untuk mengetahui apa saja data aset tersebut dan 

berapa nilainya, bisa dilihat pada tabel 1.1 berikut ini: 

Tabel 1.1 Data Aset Dinas Pendidikan Kota Padang TA 2019 

(Dinas+sekolah) 

No  
Nilai Perolehan 

2018 

Nilai Perolehan 

2019 

Kenaikan 

1 ASET TETAP    

 Tanah 491.886.226.898,45 496.466.829.898,45 4.580.603.000,00 



 

 

 Peralatan Mesin 327.123.979.617,76 498.410.612.170,05 171.286.632.552,29 

 Gedung 

Bangunan 

1.478.614.776.534,08 1.675.133.921.210,03 196.519.144.675,95 

 Jalan Irigasi 8.323.199.319,00 4.508.653.887,00 3.814.545.432,00 

 Aset Tetap 

Lainnya 

159.596.855.383,88 196.571.184.006,20 36.974.328.622,32 

 KDP 22.197.379.644,00 17.029.000.880,44 5.168.378.763,56 

 JUMLAH 

ASET TETAP 

2.487.742.417.397,17 2.88.120.202.052,17 400.377.789.655,00 

2  ASET 

LAINNYA 

   

 Aset Tidak 

Berwujud 

1.053.029.160,00 1.285.085.312,00 232.056.152,00 

 Aset Dalam 

Penelusuran 

923.650.000,00 1.089.400.525,00 165.750.525,00 

 Aset Tidak 

Bermanfaat 

2.159.751.425,78 44.479.790.919,23 42.320.039.493,45 

 Aset Dipakai 

Pihak Lain 

220.410.000,27 526.348.684,21 305.938.683,94 

 Jumlah Aset 

Tetap Lainnya 

4.356.840.586,05 47.380.625.440,44 43.023.789.854,39 

     

 JUMLAH 

ASET 

2.492.099.257.983,22  443.401.569.509,39 

  2.4 Triliun 2.9 Triliun 443M 

Sumber: Data Aset Dinas Pendidikan 2018-2019 



 

 

Data aset diatas merupakan gabungan dari nilai aset Dinas Pendidikan dan 

nilai aset sekolah Negeri yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota 

Padang dari Tahun 2018-2019. Pada data tersebut, nilai aset mengalami kenaikan 

yang cukup signifikan selama kurun waktu satu tahun. Aset tetap memiliki 

beberapa bagian yaitu peralatan mesin, tanah, gedung bangunan, jalan irigasi, aset 

tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Selain itu, terdapat aset 

lainnya antara lain aset tidak berwujud, aset tidak bermanfaat, aset dalam 

penelusuran dan aset dipakai pihak lain. 

Dengan penjelasan diatas maka diangkatlah judul Tugas Akhir ini 

“STRATEGI PENGELOLAAN ASET DINAS PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN KOTA PADANG PADA MASA PANDEMI COVID-19”, 

dapat memberitahukan kepada pembaca bahwa Strategi Pengelolaan Aset sudah 

dilakukan secara online semenjak terjadinya pendemi Covid-19. Namun, juga 

ingin memberitahukan bahwa Dinas Pendidikan ingin mencapai target yang telah 

ditetapkan walaupun dengan adanya pandemi. Dengan tercapainya target 

tersebutdapat membantu seksi aset Dinas dalam melaksanakan Pengelolaan Aset 

Dinas oleh sekolah secara online. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Apa saja strategi dalam melaksanakan Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Padang? 

2) Apa saja target pengelolaan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada masa 

Pandemi Covid-19? 



 

 

3) Apa saja kendala dalam menjalankan strategi Pengelolaan Aset Dinas 

Pendidikan Kota Padang? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

1) Mengetahui strategi pengelolaan aset dinas pendidikan kota Padang 

2) Apa saja target dalam pengelolaan aset yang digunakan 

3) Untuk mengetahui apa saja kendala dalam menjalankan Strategi Pengelolaan 

Aset Dinas Pendidikan pada masa Pandemi Covid-19. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Dengan adanya informasi ini penulis menyampaikan tentang strategi 

pengelolaan aset yang diterapkan Dinas Pendidikan Kota Padang selama masa 

pandemi Covid-19. Pengelolaan aset Dinas Pendidikan Kota Padang ini 

digunakan untuk memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana strategi aset 

yang digunakan dalam Dinas Pendidikan sebagai acuan wawasan yang luas. 

 

1.5 Metode Penulisan 

Dalam pembahasan dan penganalisaan nantinya akan digunakan analisa 

deskriptif. Metode ini dapat dijelaskan dengan memberikan gambaran mengenai 

Strategi Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan Kota Padang pada masa Pandemi 

Covid-19. 

 

 



 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisikan pendahuluan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang pengertian aset, pengertian pengelolaan, 

tujuan pengelolaan, strategi pengelolaan aset dimasa pandemi 

Covid-19 yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Kota Padang. 

BAB III  : GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Merupakan profil lembaga meliputi sejarah berdirinya dinas 

pendidikan Kota Padang, visi dan misi, fungsi dan tugas pokok 

dinas pendidikan, struktur dinas pendidikan Kota Padang. 

BAB IV  : PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan laporan dari hasil kegiatan yang 

dilaksanakan selama magang terkait dengan :Strategi 

Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Padang pada masa Pandemi Covid-19”. 

BAB V  : PENUTUP 

Membahas tentang kesimpulan dan saran. 

 


