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Kata Pengantar
        Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala Tuhan Yang Maha Esa, atas
berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Implementasi Pelaksanaan Proyek Perubahan sebagai
rangkaian 
kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Nasional Angkatan II Tahun 2022 Provinsi Jawa Timur yang
dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. Sholawat
dan salam tak henti-hentinya kami kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW semoga kelak di akhir
zaman kita mendapatkan syafaatNya.
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dan Pembangunan selaku mentor yang yang selalu memberikan 
bimbingan, arahan dan motivasi selama Pelaksanaan Proyek 
Perubahan;
5.  Bapak Drs. Anang Triono, M.M, selaku Coach yang telah memberikan 
   arahan dan bimbingan dalam penyusunan Proyek Perubahan;

6. Bapak-bapak Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumberdaya 
Manusia Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan arahan dan 
bimbingan selama pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional 
Tingkat II Tahun 2022.
7. Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Jawa 
Timur beserta panitia, staf dan jajarannya;
8. Para Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan II 
Tahun 2022, yang telah mengisi hari-hari selama pelaksanaan PKN 
dengan serius namun penuh kekeluargan dan kebahagian;

9. Seluruh pejabat dan staf Badan Pengelolaan Kangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu yang telah memberikan dukungan dan kerja 
samanya hingga selesainya Proyek Perubahan ini. Penulis menyadari bahwa
dalam laporan ini masih terdapat beberapa  kekurangan, oleh karena itu kritik
dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan
penyusunan laporan ini. Namun demikian, semoga laporan ini dapat
memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 



 Intergrasi Sistem Informasi 
Pengelolaan Barang Milik Daerah 
merupakan jawaban atas temuan 
dari Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia Perwakilan 
Kalimantan Selatan atas hasil 
audit Laporan Keuangan Daerah 
Tahun Anggaran 2020/2021, 
dimana Kartu Inventaris Barang
(KIB) yang disampaikan kurang 
informatif. Dengan adanya sistem 
E-ASET yang dibuat akan memberi 
informasi secara mendetail 
terhadap setiap unit barang yang 
dimiliki Pemernitah Daerah 
khususnya aset dalam pengelolaan 
OPD. Adapun deskripsi e-aset 
yaitu : pada Menu menampilkan 
jumlah data per KIB A, KIB B dan 
KIB C sehingga mudah diketahui 
jumlah aset yang dimilik, data 
parameter awal seperti nama 
kecamatan, dama desa, unit dan 
sub unit OPD serta kode barang, 
MAP/PETA dengan letak titik 
koordinat aset tidak bergerak dan 
posisi realtime aset bergerak. Dan 
untuk Fitur terdapat: Rekap aset 
keseluruhan, Manajemen 
Penggunaan berdasarkan 
kewenangannya, Tracking posisi 
kendaraan bermotor, foto 
pemakai barang beserta 
barangnya, dan aset tanah 
terintegrasi dengan Gedung dan 
bangunan diatasnya.

 Hadirnya Integrasi Sistem 
Informasi Pengelolaan Barang 
Milik Daerah E-ASET, stakeholder 
dapat dengan mudah melihat 
secara langsung informasi 
mengenai aset-aset yang dimililki 
oleh Pemerintah Daerah melalui 
web e-aset.tanahbumbukab.go.id, 

H. SYAMSUDDIN, SOS.,MM, 

INTEGRASI SISTEM
INFORMASI 
PENGELOLAAN 
BARANG MILIK 
DAERAH E-ASET

OLEH 

ABSTRAK
yang bisa di akses kapanpun dan 
dimanapun, dapat meningkatkan 
pemahaman para pejabat
 pengelolaan barang OPD terkait 
pentingnya informasi aset aset yang 
dikelolah secara detail dan rinci 
kepada stakeholder, sehingga 
temuan BPK RI terkait laporan aset 
yang kurang informatif dapat 
diminimalisir bahkan dihilangkan, 
selain itu juga dapat memenuhi 
kebutuhan MCP yang merupakan 
monitoring capaian kinierja program 
koordinasi dan supervisi 
pencegahan korupsi (korpsupgah) 
yang dilaksanakan oleh KPK RI 
terhadap pengelolaan Barang Milik 
Daerah. Langkah lankah tersebut 
dilaksanakan berdasarkan 
milestones jangka pendek, 
menengah dan jangka panjang.

Evaluasi jangka pendek dilakukan 
berdasarkan tahapan yang harus 
dicapai sampai dengan bulan Juni 
Tahun 2022. Evaluasi dilaksanakan 
pada 2 (dua) OPD yakni Badan 
Pendapatan Daerah, dan Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang yang hasilnya dapat mewakili 
seluruh OPD yang ada. 
Implementasi dilaksanakaan dengan 
hasil yang memuaskan, sistem e- 
aset dapat dioperasikan dengan baik 
tanpa kendala. Tim efektif proyek 
perubahan berhasil melaksanakan 
salah satu terget jangka menengah, 
yakni  aplikasi android sudah 
tersedia dan dapat di operasikan 
dengan baik, sehingga lebih 
mempermudah stakeholder secara 
realtime menerima update data 
BMD.

Kata Kunci : Sistem e-aset, Informasi 
Aset Detail dan Pemanfaatan Aset 



PENDAHULUAN



Barang Milik Daerah (BMD) selama ini lebih banyak dikelola tanpa 
pendekatan sistem yang baik dan sekadar kegiatan administratif 
semata. Dalam perjalanannya, banyak timbul permasalahan 
dalam pengelolaan BMD, baik yang berkaitan dengan status dan 
nilai yang tidak jelas, maupun penggunaan dan pemanfaatan 
yang tidak optimal. Hal tersebut tentunya akan sangat 
memungkinkan terjadinya kerugian pada keuangan daerah.

Paradigma lama yang merugikan tersebut sudah sewajarnya 
untuk diubah dengan paradigma baru yang berfikir lebih maju 
dalam mengelola BMD, yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi, 
efektivitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. 
Sesuai Peraturan Pemerintrah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 
(1), Pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan asas- 
asas sebagai berikut:

FUNGSIONAL

Setiap pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMD 
harus dilakukan sesuai fungsi, kewenangan dan tanggung jawab 
masing-masing.

KEPASTIAN HUKUM

pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan peraturan 
perundangan yg berlaku.

TRANSPARANSI

penyelenggaraan pengelolaan BMD harus transparan terhadap 
hak masyarakat dalam memperoleh hak informasi.

EFISIENSI

arah pengelolaan BMD agar sesuai batasan standar kebutuhan 
dalam rangka menunjang penyelenggaraan tupoksi secara 
optimal.

AKUNTABILITAS

setiap kegiatan pengelolaan BMD harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada stakeholder/rakyat.

KEPASTIAN NILAI

1.pengelolaan BMD harus didukung adanya ketepatan jumlah dan 
nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan 
pemindahtanganan BMD serta neraca Pemerintah.



Tujuan

TUJUAN PERUBAHAN DALAM JANGKA PENDEK :

Aplikasi E-ASET berbasis web, dengan fitur Data Tanah, Data
Bangunan, Data Kendaraan dan Data Laptop;

DATA BARANG MILIK DAERAH YANG TERSEBAR DI 12 KECAMATAN YANG 
AKAN DIJADIKAN DATABASE BERUPA :

Data Barang Milik Daerah yang tersebar di 12 Kecamatan yang akan
dijadikan database berupa :

a.Tanah Gedung dan Bangunan
b.Gedung dan Bangunan
c.Kendaraan
d.Laptop
Surat Edaran untuk membuat surat fakta integritas bagi penanggungjawab
pemakai BMD;
Implementasi pilot project di seluruh OPD;

Sosialisasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang terkait dan stakeholder
pengguna lainnya;

Bimbingan teknis kepada Admin OPD yang akan melakukan penginputan data;
Evaluasi kegiatan..

TUJUAN PROYEK PERUBAHAN PERUBAHAN DALAM JANGKA MENENGAH

1.   Aplikasi E-ASET berbasis android;

2.   Akan dilaksanakan Inventrisasi aset tanah jalan dan jalan dan jembatan untuk 
      dimasukkan dalam E-ASET 

3.   Setiap kendaraan roda 4 akan dipasang GPS yang terkoneksi dengan system E-ASET 

4.   Perangkat Daerah dan stakeholder pengguna lainnya dapat menggunakan dan  
      mengakses sistem yang telah dibangun;

5.   Admin TIK OPD memiliki kemampuan untuk menggunakan dan mengakses sistem yang   
      telah dibangun;

6.   Evaluasi jangka menengah)

Tujuan Implementasi pelaksanaan proyek perubahan dalam jangka panjang :

Melakukan perbaikan dan perawatan terhadap website Sistem E-ASET yang sudah dipublish secara
online;
Terwujudnya kinerja tinggiterhadap pengelolaan BMD berbasis Sistem Informasi layanan BMD E-ASET
diseluruh OPD; dan
Evaluasi pelaksanaan proyek perubahan jangka panjang.
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Stakeholder Eksternal
(Organisasi Perangkat Daerah
(OPD), BPK, KPK, BPKP, Kantor
Pertanahan Perusahaan dan
Masyarakat :

Mudah dalam mencari informasi
terhadap BMD yang ingin
diketahui siapa pemakainya,
speknya, tahun perolehannya,
OPD mana dan lokasinya
dimana;

Sebagai pengawasan dalam
pelaksanaan pengelolaan BMD;

Tersedianya layanan system
informasi barang milik daerah
dan dapat diakses dengan cepat
dan mudah;

1.Manfaat 
Adapun manfaat sistem layanan informasi BMD yang
dibangun, adalah sebagai berikut:

Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Tersedianya Sistem Layanan Informasi Barang Milik
Daerah yang dapat dijadikan informasi dalam
pengelolaan aset, dan sebagai bahan untuk melakukan
pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan
aset di Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

Sangat bermanfaat untuk peningkatan kualitas
pelayanan publik;

Terciptanya tertib administrasi pengelolaan
pemanfaatan barang milik daerah yang berada pada
BPKAD sebagai OPD;

Adanya tanggungjawab melekat kepada pengguna dan
pemakai BMD dengan dibuatkannya Fakta Integritas
untuk masing masing pemakai BMD;

Meningkatkan integritas, kinerja yang lebih tinggi dan
profesional;

Terciptanya tertib administrasi pengelolaan barang 
milik daerah yang berada pada pengguna barang;

Membantu Aparat Pengawas Internal Pemerintah 
(APIP) maupun Pemeriksa Eksternal BPK RI dalam 
mengidentifikasi BMD yang ada di OPD;

Sebagai media informasi kepada masyarakat 
terhadap aset aset daerah yang dapat dimanfaatkan  
oleh masyarakat baik berupa gedung, kendaraan, 
Ekskavator yang dapat di sewa gunakan untuk 
kegiatan msyarakat;

Sebagai media informasi swasta/perusahaan
terhadap 
aset aset daerah yang dapat dilakukan kerja sama 
pemafaatan BMD.

Terciptanya tertib administrasi pengelolaan barang 
 milik daerah yang berada pada pengguna barang;

Membantu Aparat Pengawas Internal Pemerintah 
(APIP) maupun Pemeriksa Eksternal BPK RI dalam 
mengidentifikasi BMD yang ada di OPD;

Sebagai media informasi kepada masyarakat 
 terhadap aset aset daerah yang dapat dimanfaatkan  
oleh masyarakat baik berupa gedung, kendaraan, 
Ekskavator yang dapat di sewa gunakan untuk 
kegiatan msyarakat;

Sebagai media informasi swasta/perusahaan terhadap 
aset aset daerah yang dapat dilakukan kerja sama 
pemafaatan BMD.
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Membuat Surat Edaran untuk
membuat surat fakta integritas
bagi penanggungjawab pemakai
BMD;

Implementasi pilot project di
seluruh OPD;

Melaksanakan sosialisasi kepada
Organisasi Perangkat Daerah
yang terkait dan stakeholder
pengguna lainnya;

Melaksanakan Bimbingan teknis
kepada Admin OPD yang akan
melakukan penginputan data;

Melaksankan Evaluasi kegiatan.
Batasan waktu: dua bulan yaitu
sampai dengan berakhirnya
Pelatihan Kepemimpinan
Nasional Tingkat II Angkatan II
Tahun 2022. 

Ruang lingkup proyek perubahan berjudul
“INTEGRASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH E-ASET” dapat dijabarkan ke
dalam 3 (tiga) tahapan proyek perubahan sebagai
berikut:

Tahapan Jangka Menengah 
Aplikasi E-ASET berbasis android;

Akan dilaksanakan Inventrisasi aset tanah jalan dan jalan
dan jembatan untuk dimasukkan dalam E-ASET; 

Setiap kendaraan roda 4 akan dipasang GPS yang
terkoneksi dengan system E-ASET; 

Perangkat Daerah dan stakeholder pengguna lainnya
dapat menggunakan dan mengakses sistem yang telah
dibangun;

Admin TIK OPD memiliki kemampuan untuk
menggunakan dan mengakses sistem yang telah
dibangun;

Evaluasi jangka menengah.

Batasan waktu: Enam bulan sampai dengan
satu tahun setelah pelaksanaan Pelatihan
Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan II Tahun 2022.

Tahapan Jangka Panjang 
Terwujudnya kinerja tinggi terhadap
pengelolaan BMD berbasis Sistem Informasi
layanan BMD E-ASET diseluruh OPD;

Evaluasi pelaksanaan proyek perubahan
jangka panjang

Batasan waktu: Satu sampai dua tahun
setelah pelaksanaan Pelatihan
Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan II Tahun 2022.

Ruang Lingkup Perubahan

Tahap Jangka Pendek 
Membangun Aplikasi e-Aset berbasis web, dengan fitur
Data Tanah Gedung dan Bangunan, Data Gedung dan
Bangunan, Data Kendaraan Data Laptop; dan data
Pemanfaatan BMD

Melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang
akan dijadikan database berupa

-Tanah 
-Gedung dan Bangunan
-Kendaraan
-Laptop



proyek perubahan INTEGRASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH E-ASET adalah :
Tersedianya layanan sistem informasi barang milik daerah dan dapat diakses dengan cepat dan mudah, kapanpun dimanapun dengan  
 E-ASET;
Terciptanya tertib administrasi pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah yang berada pada BPKAD sebagai OPD;
Membantu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun Pemeriksa Eksternal BPK RI dalam mengidentifikasi BMD yang ada di OPD
Meningkatkan keandalan software dan hardware system. engembangan aplikasi agar lebih mudah di implementasikan. 
Hardware : Pengadaan perangkat server, perangkat keras layanan dan perangkat jaringan. Updating sistem kepada Admin TIK dan
Operator diseluruh OPD.Rencana Strategis Pentahapan (Milestone) Proyek Perubahan

proyek perubahan INTEGRASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH E-ASET adalah :
Pembuatan Aplikasi E-ASET (Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan BMD)
berbasis web, dengan fitur yang menarik dan mudah untuk dioperasikan;
Pengembangan Aplikasi  E-ASET berbasis android;
Penguatan sarana dan prasarana digital di Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah lokasi pilot project;
Pengujian Website Sistem E-ASET untuk memastikan sudah layak dipublish;
Memadainya keterampilan admin dan operator sistem melalui Bimbingan
teknis;
Terbentuknya forum diskusi group whasapp Pengelola BMD Kabupaten Tanah
Bumbu; danAplikasi E-ASET berbasis web telah tersosialisasi kepada seluruh
stakeholder.

Pentahapan (Milestone) Proyek Perubahan
Roadmap/Milestone rencana proyek perubahan terdiri dari 3 (tiga)
tahapan utama yaitu :
Tahap Persiapan
Pada tahap ini program kegiatannya adalah konsultasi antara
pemimpin rencana proyek perubahan dengan mentor dan coach,
stakeholder internal, penyusunan tim efektif (pembuatan Surat
Keputusan/SK Tim Efektif), rapat persiapan pelaksanaan kegiatan
implementasi pelaksanaan proyek perubahan.
Tahap Pelaksanaan
Pada tahap ini program kegiatannya adalah koordinasi internal
dengan seluruh anggota Tim Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) KabupatenTanah Bumbu, mentor, dan
koordinasi eksternal, Mengumpulkan data dan men-cross check
antara data digital dan hardcopy, Mendesain sistem publikasi
secara online dan mengupload data serta mensosialisasi kepada
stakeholder terkait.

Tahap Monitoring dan Evaluasi.
Pada tahap ini program kegiatannya adalah melakukan rapat monitoring dan
evaluasi kegiatan implementasi/pelaksanaan implementasi pelaksanaan proyek
perubahan dengan tim efektif dan mentor.

OUTPUT

OUTCOME

Rencana Strategis
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B A D A N  M I L I K  

D A E R A H

         Pada dasarnya, Barang Milik Daerah (BMD) diadakan
untuk digunakan dalam rangka melaksanakan atau
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-
masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa
Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Pengguna
Barang bagi Organisasi Perangkat Daerah yang
dipimpinnya. Mengacu pada hal tersebut, maka dalam
pelaksanaan pengelolaan BMD, BMD yang dimiliki dan
dikuasai oleh suatu Orgamisasi Perangkat Daerah (OPD)
hakikatnya digunakan hanya sebatas untuk kepentingan
tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan. Namun
dengan adanya laporan yang disampaikan yang kurang
informatif dan masih manual mengakibatkan 1)
Spesifikasi BMD, Tahun perolehannya, siapa
pemakainya, difungsikan untuk apa, digunakan oleh
OPD mana, lokasinya dimana sangat sulit dan lama, 2)
sulitnya mengenali siapa penanggungjawab pemakai
kendaraan, dari OPD mana dan siapa penanggungjawab
terhadap kendaraan tersebut, baik roda 2 maupun roda
4, dan 3) masih sulitnya mengentahui gedung dan
bangunan yang ada dalam catatan kartu inventaris
Barang Milik Daerah apakah tanahnya sudah tercatat
dalam kartu inventaris barang milik daerah atau belum.
Agar dapat dengan mudah memonitor pengelolaan BMD,
sehingga setiap stakeholder (BPK, KPK, BPKP, Instansi
Vertikal dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten
Tanah Bumbu, dan seluruh OPD yang ada dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu) dapat segera
mengambil keputusan terhadap apa yang harus segera di
laksanakan, untuk itu akan dibuatkan sebuah system
yang terintegrasi yang dapat dengan mudah di gunakan
dan di aplikasikan dimana semua data BMD dapat
dengan mudah memberi informasi dengan berbagai
menu sesuai dengan kebutuhan. Sistem yang akan
dibuat dapat menampilkan dan memberi informasi
dengan mudah, yaitu :

         Pada dasarnya, Barang Milik Daerah (BMD) diadakan
untuk digunakan dalam rangka melaksanakan atau
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-
masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa
Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Pengguna
Barang bagi Organisasi Perangkat Daerah yang
dipimpinnya. Mengacu pada hal tersebut, maka dalam
pelaksanaan pengelolaan BMD, BMD yang dimiliki dan
dikuasai oleh suatu Orgamisasi Perangkat Daerah (OPD)
hakikatnya digunakan hanya sebatas untuk kepentingan
tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan. Namun
dengan adanya laporan yang disampaikan yang kurang
informatif dan masih manual mengakibatkan 1)
Spesifikasi BMD, Tahun perolehannya, siapa
pemakainya, difungsikan untuk apa, digunakan oleh
OPD mana, lokasinya dimana sangat sulit dan lama, 2)
sulitnya mengenali siapa penanggungjawab pemakai
kendaraan, dari OPD mana dan siapa penanggungjawab
terhadap kendaraan tersebut, baik roda 2 maupun roda
4, dan 3) masih sulitnya mengentahui gedung dan
bangunan yang ada dalam catatan kartu inventaris
Barang Milik Daerah apakah tanahnya sudah tercatat
dalam kartu inventaris barang milik daerah atau belum.
Agar dapat dengan mudah memonitor pengelolaan BMD,
sehingga setiap stakeholder (BPK, KPK, BPKP, Instansi
Vertikal dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten
Tanah Bumbu, dan seluruh OPD yang ada dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu) dapat segera
mengambil keputusan terhadap apa yang harus segera di
laksanakan, untuk itu akan dibuatkan sebuah system
yang terintegrasi yang dapat dengan mudah di gunakan
dan di aplikasikan dimana semua data BMD dapat
dengan mudah memberi informasi dengan berbagai
menu sesuai dengan kebutuhan. Sistem yang akan
dibuat dapat menampilkan dan memberi informasi
dengan mudah, yaitu :



Hanya dengan 

mengklik kode 

dalam menu 

gedung dan 

bangunan ,  

langsung 

terhubung 

dengan menuh 

Tanah ,  sehingga 

dengan mudah 

mengetahui 

gedung dan 

bangunan 

tarsebut memiliki 

tanah dengan 

nomor register di 

menu tanah ;

Menu gedung dan 

bangunan sudah 

dilengkapi 

dengan titik 

koordinat 

sehingga dengan 

mudah 

mengetahui letak 

gedung dan 

bangunan yang 

ingin diketahui ,  

serta alamat 

gedung dan 

bangunan 

tersebut ;  Dan

Menu tanah ,  

sudah dilengkapi 

dengan titik 

koodinat beserta 

batas batas tanah 

tersebut ,  

sehingga dapat 

memberi 

informasi secara 

real terhadap 

tanah milik 

Pemerintah 

Kabupaten Tanah 

Bumbu .

Hanya dengan 

mengetik Nomor 

Kedaraan Bermotor ,  

bisa tampil jenis 

kendaraan ,  spesifikasi ,  

siapa pemakainya ,  

surat penunjukan 

pemakai kendaraan ,  

foto pemakai Bersama 

kendaraan dan dari 

OPD mana ;
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Hanya dengan mengetik Nomor Kedaraan 

Bermotor, bisa tampil jenis kendaraan, 

spesifikasi, siapa pemakainya, surat penunjukan 

pemakai kendaraan, foto pemakai Bersama 

kendaraan dan dari OPD mana;

Hanya denganmengklik kode dalam menu 

gedung dan bangunan, langsung terhubung 

dengan menuh Tanah, sehingga dengan mudah 

mengetahui gedung dan bangunan tarsebut 

memiliki tanah dengan nomor register di menu

tanah;

Menu gedung dan bangunan sudah 

dilengkapi dengan titik koordinat sehingga 

dengan mudah mengetahui letak gedung dan 

bangunan yang ingin diketahui, serta alamat 

gedung dan bangunan tersebut; Dan

Menu tanah, sudah dilengkapi dengan titik 

koodinat beserta batas batas tanah tersebut, 

sehingga dapat memberi informasi secara 

real terhadap tanah milik Pemerintah 

Kabupaten Tanah Bumbu.
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Proyek Perubahan yang di rancang yaitu INTEGRASI 
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK 
DAERAH E-ASET dengan output antara kib tanah, kib 
gedung dan bangunan, kib jalan, irigasi dan jaringan 
terintegrasi serta memudahkan untuk stakeholder 
mendapatkan layanan informmasi yang dibutuhkan
terhadapap BMD, dimana nantinya dengan sistem ini 
cukup hanya membuka menu : 1) gedung dan 
bangunan sudah didapatkan informasi secara 
lengkap yaitu : gedung difungsikan untuk apa, 
tercatat dala Kartu Inventaris Barang (KIB) OPD 
mana, lokasi dan alamatnya dilengkapi dengan titik 
koordinat yang terhubung dengan google maps, 
didalam menu tersebut juga dibuatkan register 
tanah, dimana cukup dengan mengklik register 
tersebut sudah langsung bisa masuk ke 2) menu 
tanah yang juga dilengkapi informasi tanah tersebut 
difungsikan untuk apa, OPD mana, lokasi dan 
alamatnya dilengkapi dengan titik koordinat dan 
batas batas tanahnya yang juga terhubung dengan 
google maps. Selain itu sistem yang akan dibuat juga 
terdapat 3) menu Kendaraan, dimana hanya dengan 
mengetik plat nomor kendaraan tersebut, 
stakeholder sudah disediakan informasi : Spesifikasi 
kendaraan, pemakai kendaraan, jabatan pemakai 
kendaraan, tercatat dalam KIB OPD mana dan 
difungsikan untuk apa. Dan 4) menu laptop 
stakeholder sudah disediakan informasi : Spesifikasi 
laptop, pemakai laptop, jabatan pemakai, tercatat 
dalam KIB OPD mana dan difungsikan untuk apa. Dan 
menu menu informatif lainnya, ini sebagai upaya 
pemerintah daerah untuk memberikan layanan 
informasi secara maksimal kepada stakeholder. 
Sistem akan dilaksanakan secara pilot project di 5 
(lima) kecamatan, dengan pertimbangan :

dalam pelaksanaan 
implementasi proyek 
perubahan ini adalah seluruh 
stakeholder baik pengguna 
Barang Milik Daerah (BMD) 
maupun stakeholder yang 
ingin mendapatkan informasi 
yang akurat terhadap 
informasi yang memadai 
tentang BMD hanya dengan 
satu sistem yang menu BMD 
didalamnya sudah 
terintegrasi, dapat 
dioperasikan dengan mudah, 
kapanpun, oleh siapapun, 
dimanapun.

Proyek Perubahan yang di rancang yaitu INTEGRAS

Area Perubahan

Fokus Perubahan



Jumlah data tanah, gedung dan 
bangunan yang banyak sehingga 
dalam melaksanakan inventarisasi 
dengan waktu 1 (satu) bulan 2 (dua) 
minggu dapat dilaksanakan di 5 
kecamatan  

Akan dilibatkan dalam tim Invetarisasi OPD terkait selain Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah yaitu : Dinas Pendidikan Pemudah dan Olah
Raga, Dinas Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat, Dinas Pertanian, Dinas.
Pemukiman Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (dimana 4 OPD
tersebut pemilik atau yang tercatat dalam KIB sudah mencakup seluruh
aset tanah dan bangunan berupah tanah dan bangunan Gedung sekolah,
tanah dan bangunan jalan, irigasi dan jaringan, tanah dan bangunan
pertanian dan tanah dan bangunan perumahan pemukimanserta tanah
dan bangunan lainnya. 

 Tujuan dari proyek perubahan ini untuk
mendapatkan informasi yang akurat
terhadap informasi yang dibutukan
mengenai Barang Milik Daerah melalui
pembangunan sistem terintegrasi yaitu,
Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan
Barang Milik Daerah E-ASET Adapun
tujuan Proyek Perubahan sebagai
berikut : 

Tujuan dan Manfaat
D
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10
Terciptanya sistem informasi 

BMD berbasis Web serta 
android/iOs dengan 

membuat Aplikasi E-ASET; 
 
 

Aplikasi E-ASET dapat 
diimplementasikan pada 

semua OPD; 
 
 

Meningkatnya pengelolaan 
Barang Milik Daerah



BARANG MILIK 
DAERAH

INFORMASI MENGENAI : SPESIFIKASI 
BMD, TAHUN PEROLEHANNYA, SIAPA 
PEMAKAINYA, DIFUNGSIKAN UNTUK 
APA, DIGUNAKAN OLEH OPD MANA, 
LOKASINYA; 

INFORMASI MENGENAI SIAPA 
PENANGGUNGJAWAB PEMAKAI 
KENDARAAN, DARI OPD MANA DAN 
SIAPA PEGAWAI PENANGGUNGJAWAB 
TERHADAP KENDARAAN TERSEBUT 
SESUAI DENGAN SURAT 
PENUNJUKKAN PENGGUNAAN 
KENDARAAN, BAIK RODA 2 MAUPUN 
RODA 4; DAN 

GEDUNG DANBANGUNAN YANG ADA 
DALAM CATATAN KARTU INVENTARIS 
BARANG MILIK DAERAH DAPAT 
DENGAN MUDAH MENGETAHUI 
APAKAH TANAHNYA SUDAH TERCATAT 
DALAM KARTU INVENTARIS BARANG 
MILIK DAERAH ATAU BELUM.
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 Pelaksanaan kegiatan Visitasi
Kepemimpinan Nasional (VKN)
dilaksanakan pada tanggal 21
sampai dengan tanggal 25 Maret
2022 pada lokus Pemerintahan
Kota Dempasar Bali. Beberapa
aspek yang dapat dijadikan bahan
pembelajaran dari hasil Visitasi
Kepemimpinan Nasional (VKN)
sehingga dapat diadopsi untuk
mendukung pencapaian tujuan
proyek perubahan adalah sebagai
berikut
a. Dalam merencanakan proyek
perubahan tentu harus berangkat
isu permasalahan yang didapatkan
dari stakeholder yang kemudian
drumuskan untuk mencari solusi
penanganannya. 
b. Kolaborasi dan koordinasi antara
Pemerintah Daerah, dan
stakeholder dalam
penyelenggaraan kegiatan
pembangunan dan layanan kepada
stakeholder dan masyarakat.
c.  Komitmen yang tinggi dari
Bupati dan Wakil Bupati serta
integritas seluruh aparatur
pemerintah untuk mempercepat
tujuan dan sasaran program dan
kegiatan. untuk mencapai
perubahan yang terbaik bagi
kinerja daerah.

Adopsi dan Adaptasi Hasil Visitasi Kepemimpinan Nasional
 

H. SYAMSUDDIN, S.Sos.,M.M
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Keberanian berinovasi memberikan peluang 

untuk menghasilkan sesuatu hal baru yang 

dapat memberikan manfaat untuk orang lain. 

Inovasi dari pengembangan UMKM berbasis 

wisata yang mengandalkan sosial media 

untuk memasarkan dan promosi.

Aspek pemasaran di sektor publik harus di 

lakukan secara massif dengan

memanfaatkan teknologi dan informasi di 

media sosial terbukti mampu menghadapi 

perubahan situasi yang terjadi. Strategi 

pemasaran gesit/agile ini telah mampu 

mengatasi dampak pandemi COVID. Strategi 

pemasaran digital dengan memanfaatkan 

media sosial ini dapat di adopsi dalam 

implementasi pelaksanaan proyek 

perubahan dalam hal memasarkan 

inovasi/perubahan yang di tawarkan di 

sektor public.

Partisipasi dan peran masyarakat yang tinggi 

dalam upaya memajukan dan membangun 

daerah. Keberhasilan program dan kegiatan 

sangat ditentukan oleh tingginya partisispasi 

masyarakat karena sebagai subyek dan 

sekaligus obyek dan proses perubahan yang 

dilaksanakan.
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SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH E-ASET adalah :
Tersedianya layanan sistem informasi
barang milik daerah dan dapat diakses
dengan cepat dan mudah, kapanpun
dimanapun dengan E-ASET;

Terciptanya tertib administrasi
pengelolaan pemanfaatan barang milik
daerah yang berada pada BPKAD sebagai
OPD;

Membantu Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) maupun Pemeriksa
Eksternal BPK RI dalam mengidentifikasi
BMD yang ada di OPD

Meningkatkan keandalan software dan
hardware system. 
engembangan aplikasi agar lebih mudah di
implementasikan. 

Hardware : Pengadaan perangkat server,
perangkat keras layanan dan perangkat
jaringan.

Updating sistem kepada Admin TIK dan
Operator diseluruh OPD.Rencana Strategis
Pentahapan (Milestone) Proyek Perubahan

Output dan Outcome Proyek Perubahan
OUTPUT dari proyek perubahan INTEGRASI SISTEM
INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH E-
ASET adalah :
Pembuatan Aplikasi E-ASET (Integrasi Sistem Informasi
Pengelolaan BMD) berbasis web, dengan fitur yang
menarik dan mudah untuk dioperasikan;

Pengembangan Aplikasi  E-ASET berbasis android;

Penguatan sarana dan prasarana digital di Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lokasi pilot project;

Pengujian Website Sistem E-ASET untuk memastikan sudah
layak dipublish;

Memadainya keterampilan admin dan operator sistem
melalui Bimbingan teknis;

Terbentuknya forum diskusi group whasapp Pengelola
BMD Kabupaten Tanah Bumbu; dan

Aplikasi E-ASET berbasis web telah tersosialisasi kepada
seluruh stakeholder.
Sedangkan OUTCOME dari proyek perubahan INTEGRASI 

Rencana Strategis Pentahapan (Milestone) Proyek Perubahan
Roadmap/Milestone rencana proyek perubahan terdiri dari 3 (tiga)
tahapan utama yaitu :
Tahap Persiapan
Pada tahap ini program kegiatannya adalah konsultasi antara
pemimpin rencana proyek perubahan dengan mentor dan coach,
stakeholder internal, penyusunan tim efektif (pembuatan Surat
Keputusan/SK Tim Efektif), rapat persiapan pelaksanaan kegiatan
implementasi pelaksanaan proyek perubahan.
Tahap Pelaksanaan
Pada tahap ini program kegiatannya adalah koordinasi internal
dengan seluruh anggota Tim Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) KabupatenTanah Bumbu, mentor, dan
koordinasi eksternal, Mengumpulkan data dan men-cross check
antara data digital dan hardcopy, Mendesain sistem publikasi
secara online dan mengupload data serta mensosialisasi kepada
stakeholder terkait.

Tahap Monitoring dan Evaluasi.

Pada tahap ini program kegiatannya adalah
melakukan rapat monitoring dan evaluasi
kegiatan implementasi/pelaksanaan
implementasi pelaksanaan proyek perubahan
dengan tim efektif dan mentor.
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SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH E-ASET adalah :
Tersedianya layanan sistem informasi
barang milik daerah dan dapat diakses
dengan cepat dan mudah, kapanpun
dimanapun dengan E-ASET;

Terciptanya tertib administrasi
pengelolaan pemanfaatan barang milik
daerah yang berada pada BPKAD sebagai
OPD;

Membantu Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) maupun Pemeriksa
Eksternal BPK RI dalam mengidentifikasi
BMD yang ada di OPD

Meningkatkan keandalan software dan
hardware system. 
engembangan aplikasi agar lebih mudah di
implementasikan. 

Hardware : Pengadaan perangkat server,
perangkat keras layanan dan perangkat
jaringan.

Updating sistem kepada Admin TIK dan
Operator diseluruh OPD.Rencana Strategis
Pentahapan (Milestone) Proyek Perubahan

Output dan Outcome Proyek Perubahan
OUTPUT dari proyek perubahan INTEGRASI SISTEM
INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH E-
ASET adalah :
Pembuatan Aplikasi E-ASET (Integrasi Sistem Informasi
Pengelolaan BMD) berbasis web, dengan fitur yang
menarik dan mudah untuk dioperasikan;

Pengembangan Aplikasi  E-ASET berbasis android;

Penguatan sarana dan prasarana digital di Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lokasi pilot project;

Pengujian Website Sistem E-ASET untuk memastikan sudah
layak dipublish;

Memadainya keterampilan admin dan operator sistem
melalui Bimbingan teknis;

Terbentuknya forum diskusi group whasapp Pengelola
BMD Kabupaten Tanah Bumbu; dan

Aplikasi E-ASET berbasis web telah tersosialisasi kepada
seluruh stakeholder.
Sedangkan OUTCOME dari proyek perubahan INTEGRASI 

Rencana Strategis Pentahapan (Milestone) Proyek Perubahan
Roadmap/Milestone rencana proyek perubahan terdiri dari 3 (tiga)
tahapan utama yaitu :
Tahap Persiapan
Pada tahap ini program kegiatannya adalah konsultasi antara
pemimpin rencana proyek perubahan dengan mentor dan coach,
stakeholder internal, penyusunan tim efektif (pembuatan Surat
Keputusan/SK Tim Efektif), rapat persiapan pelaksanaan kegiatan
implementasi pelaksanaan proyek perubahan.
Tahap Pelaksanaan
Pada tahap ini program kegiatannya adalah koordinasi internal
dengan seluruh anggota Tim Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) KabupatenTanah Bumbu, mentor, dan
koordinasi eksternal, Mengumpulkan data dan men-cross check
antara data digital dan hardcopy, Mendesain sistem publikasi
secara online dan mengupload data serta mensosialisasi kepada
stakeholder terkait.

Tahap Monitoring dan Evaluasi.

Pada tahap ini program kegiatannya adalah
melakukan rapat monitoring dan evaluasi
kegiatan implementasi/pelaksanaan
implementasi pelaksanaan proyek perubahan
dengan tim efektif dan mentor.



1.Tahap Persiapan
Pada tahap ini program kegiatannya adalah 
konsultasi antara pemimpin rencana proyek 
perubahan dengan mentor dan coach, 
stakeholder internal, penyusunan tim efektif 
(pembuatan Surat Keputusan/SK Tim Efektif), 
rapat persiapan pelaksanaan kegiatan 
implementasi pelaksanaan proyek perubahan.

3.Tahap Monitoring dan Evaluasi.
Pada tahap ini program kegiatannya adalah 
melakukan rapat monitoring dan evaluasi kegiatan 
implementasi/pelaksanaan implementasi 
pelaksanaan proyek perubahan dengan tim efektif 
dan mentor.
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Adopsi dan Adaptasi Hasil Visitasi Kepemimpinan Nasional  terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama 
yaitu :

SERAMBI MADINAH

2.Tahap Pelaksanaan
Pada tahap ini program kegiatannya adalah koordinasi 
internal dengan seluruh anggota Tim Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KabupatenTanah 
Bumbu, mentor, dan koordinasi eksternal, Mengumpulkan 
data dan men-cross check antara data digital dan 
hardcopy, Mendesain sistem publikasi secara online dan 
mengupload data serta mensosialisasi kepada stakeholder 
terkait.



Pentahapan Kegiatan 
(milestone)



Matriks 
Rancangan
Proyek

Perubahan



PEMBUATAN 
WEBSITE

E-ASET



PEMBUATAN 
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E-ASET
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