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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia telah mempunyai dasar hukum yang jelas yang memberikan 

petunjuk pelaksanaan yang cukup memadai terkait pengelolaan barang milik 

negara/daerah. Dasar hukum tersebut diantaranya Peraturan Pemerintah No.27 

tahun 2014 yang mencabut PP No.06 tahun 2006 jo PP 38 tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Barang Negara/Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan 

Menteri Keuangan No.78 tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan 

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian/Lembaga dan 

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(BMD). Lingkup pengelolaan aset yang dimaksud meliputi (1) perencanaan 

kebutuhan penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) 

pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7) penghapusan, (8) 

pemindahtanganan, (9) penatausahaan, (10) pembinaan, pengawasan, dan 

pengendalian.  

Meskipun memiliki dasar hukum yang jelas, bukan berarti bahwa 

pengelolaan aset negara maupun daerah telah dikelola dengan sangat baik. 

Faktanya yang ditemukan dilapangan justru sebaliknya. Pengelolaan aset 

negara maupun daerah masih kurang maksimal, hal ini berdasarkan informasi 

yang diperoleh dari Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada 

Agustus 2014, yang membuktikan bahwa Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja 

Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang diserahi fungsi sebagai 
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pengguna barang tidak sesuai dengan harapan. Masih terdapat banyak Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang tidak memiliki kepedulian terhadap pemeliharaan 

aset dan penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah. Dan ini dapat diketahui 

dari catatan atas opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang hampir setiap tahunnya 

memberikan opini disclaimer/tidak memberikan pendapat apapun karena 

masih didominasi masalah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dari 87 

entitas di Kementerian/Lembaga, namun masih 65 Kementerian/Lembaga 

yang mendapatkan opini BPK dengan catatan Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) pada tahun 2013, dan salah satu catatan yang diberikan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan terhadap pemerintah terkait masalah ini adalah buruknya 

manajemen aset oleh pemerintah (http://www.bppk.depkeu.go.id). 

Buruknya manajemen aset oleh pemerintah dikarenakan permasalahan-

permasalahan dalam pengelolaan yang diantaranya banyak Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang diserahi fungsi untuk mengelola barang milik daerah 

tidak melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Bagaimanapun juga barang 

milik negara/daerah harus dikelola oleh SDM yang profesional dan handal, 

karena hal tersebut menjadi kebutuhan yang vital dan strategis pada masing-

masing lembaga. Permasalahan lainnya yaitu masih terdapat ketidaksesuaian 

catatan dengan fisik barang yang dimiliki, masih kurangnya bukti-bukti yang 

mendukung terkait pengadaan serta penggunaan aset daerah, tidak 

diketahuinya nilai aset khususnya yang berupa tanah dikarenakan tidak adanya 

kelengkapan administrasi (sertifikat), barang bergerak berupa mobil/motor 

http://www.bppk.depkeu.go.id/
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yang seharusnya menjadi fasilitas untuk jabatan tertentu, namun fenomena 

yang terjadi di lapangan fasilitas mengikuti Nomor Induk Pegawai (NIP) 

sehingga pejabat yang sudah pindah ke tempat tugas lain masih membawa 

mobil/motor yang secara administrasi tercatat sebagai aset pada instansi tempat 

asal pejabat tersebut bertugas sehingga menimbulkan kekacauan administrasi 

pada buku inventaris. 

Disamping beberapa yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat juga 

permasalahan pada beberapa tahapan pengelolaan aset, diantaranya: 1) 

perencanaan dan penganggaran, pada praktiknya daerah sering menganggarkan 

sesuatu yang tidak dibutuhkan ditingkat bawah (Satuan Kerja), sedangkan yang 

dibutuhkan tidak dianggarkan. 2) Pengadaan, tahapan ini merupakan tahap 

yang paling rawan terhadap kasus korupsi karena mekanisme pengadaan 

barang tidak hanya melalui tender tetapi juga dapat melalui penunjukan secara 

langsung, selain itu juga ancaman menjadi tersangka cukup besar. Untuk itu, 

banyak aparat yang enggan menjadi pejabat pengadaan atau Unit Layanan 

Pengadaan (ULP). 3) Pemeliharaan, alokasi untuk pemeliharaan selalu 

dianggarkan secara incremental meskipun banyak aset yang sudah tidak 

berfungsi ataupun hilang. Hal ini terjadi karena tidak adanya transparansi 

dalam penghapusan dan pemindahtanganan aset-aset pemerintah yang tidak 

ditatausahakan dengan tertib. 

Fenomena yang ditemukan pada daerah pemerintah kota Tidore sendiri 

juga menunjukkan permasalahan dalam pengelolaan aset daerah. Penataan aset 

daerah kota Tidore Kepulauan masih belum tertata rapi. Masih terdapat 
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ketidaksesuaian antara catatan dan barang yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah. Dimana salah satu contohnya yaitu ketika pengadaan aset daerah, 

catatan yang dimiliki menunjukkan bahwa pemerintah membeli satu set 

komputer, namun pengadaannya bukan hanya satu set komputer tetapi juga 

terdapat meja komputer, kursi, dsb. Selain itu juga, masih terdapat catatan dan 

informasi yang kurang jelas terkait siapa yang diberikan tanggung jawab ketika 

aset diserahkan kepada instansi-instansi yang memerlukan. Permasalahan-

permasalahan inilah yang mengakibatkan pemerintah kota Tidore belum bisa 

meraih opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan 

Keuangan (http://www.rri.co.id). 

Penelitian yang dilakukan oleh Hasfi pada tahun 2013 tentang pengelolaan 

barang milik daerah studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset (DPPKA) kabupaten Sintang, menjelaskan bahwa pengelolaan barang 

milik daerah kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik. 

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala dibidang organisasi, 

sumberdaya aparatur, aturan serta praktek manajemen pengelolaan barang 

yang belum sesuai dengan peraturan yang ada. Kendala-kendala tersebut 

mengakibatkan barang yang dikelola oleh pemerintah daerah cenderung tidak 

optimal dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Pengelolaan yang kurang 

maksimal akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi pemerintah daerah. 

Kontribusi ke kas daerah akan semakin kecil, selain itu juga tidak menutup 

kemungkinan bahwa aset daerah akan jatuh ke tangan pihak lain yang 

menimbulkan kerugian bagi daerah itu sendiri. 

http://www.rri.co.id/
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Dari permasalahan-permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Aset  Daerah“ 

sebagai topik penelitian, dimana peneliti memilih Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai objek penelitian. 

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan dampak 

yang baik, yaitu menghasilkan pengelolaan aset daerah yang lebih baik lagi. 

Oleh karena barang milik daerah atau aset daerah merupakan salah satu sumber 

pembiayaan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka harus dikelola dengan 

baik agar dapat memberikan  manfaat  yang sebesar-besarnya bagi masyarakat 

luas. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, 

maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses pengelolaan aset daerah oleh Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah kota Tidore Kepulauan ? 

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan aset 

daerah kota Tidore Kepulauan ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan proses pengelolaan aset daerah oleh badan 

pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Tidore. 
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2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan

aset daerah kota Tidore Kepulauan.

b. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah khususnya BPKAD kota Tidore Kepulauan,

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk

menjadikan pengelolaan barang milik daerah agar kedepannya bisa

menjadi lebih baik lagi.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai landasan

dan juga digunakan sebagai bahan perbandingan untuk melakukan

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah

dalam bidang dan kajian yang sama.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah yang dilakukan penulis agar pembahasan dalam 

penelitian tidak meluas adalah penulis membatasi penelitian pada pengelolaan 

aset tetap pemerintah kota Tidore. 


