
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi 

pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah 

memiliki kesempatan untuk mengelola, mengambangkan dan membangun 

daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk 

merealisasi pelaksanaan otonomi daerah ini pemerintah telah menetapkan UU 

No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 Tahun 2004 

tentang pembangunan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan 

kepala daerah dalam pengembangan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh 

mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Mardiasmo ( 

2002 ; 59 ) mengatakan pada dasarnya terkandung tiga misi utama 

sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut yaitu ; 

a. Menetapkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat 

c. Memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut 

serta ( berpartisipasi ) dalam pembangunan 

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka diikuti  dengan 

sebuah perubahan paradigma baru pengelolaan aset tetap ( barang milik 

negara/ daerah ) yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 

No.6 Tahun 2006 yang kini telah diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah  
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Republik Indonesia No.38 Tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik 

negara / daerah. 

Pengelolaan aset tetap ( barang milik negara/ daerah ) yang baik 

diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam 

rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga 

untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan global, serta 

diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan 

negara dari masyarakat. 

Aset merupakan komponen yang nilainya paling besar dan kekayaan 

yang vital bagi berjalannya sebuah organisasi baik itu disebuah pemerintahan 

maupun di perusahaan swasta. Aset tetap adalah investasi yang dilakukan 

oleh sebuah organisasi jangka panjang dan bukan untuk dijual kembali, 

sehingga dibutuhkan suatu pengelolaan aset yang tepat. Pengelolaan aset  

yang tepat dapat membantu instansi dalam mengidentifikasi daftar kekayaan, 

tidak hanya untuk melihat aset mana saja yang telah dibeli , berapa biayanya, 

aset mana saja yang sedang digunakan dan bagaimana pemanfaatannya, tetapi 

juga dapat mencegah hilangnya atau pencurian aset dan yang paling penting 

memudahkan proses pertanggungjawaban, terutama oleh instansi-intansi yang 

bertanggung jawab kepada daerah. 

Buruknya pengelolaan aset tetap ( barang milik negara / daerah ) dapat 

membuat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, baik 

pemerintah pusat maupun daerah. Di Indonesia sendiri sering terjadi kasus 
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terkait pengelolaan aset tetap ( barang milik negara / daerah ) yang terjadi di 

berbagai wilayah di Indonesia. 

Tabel 1.1 Rekapitulasi Temuan Terkait Aset Tetap pada Pemeritah 

Daerah di Indonesia pada Tahun Pemeriksaan 2014- 2016 

No Permasalahan Tahun 
Jumlah 

Kasus 

Nilai 

(Miliar Rp ) 

Jumlah 

Entitas 

1 
Aset Tetap dikuasai 

pihak lain 

2014 80 Kasus Rp. 1.049.44 79 Pemda 

2015 94 kasus Rp. 369.28 90 Pemda 

2016 59 kasus Rp. 93.49 58 Pemda 

2 

Aset Tetap tidak 

diketahui 

keberadaannya 

2014 70 Kasus Rp. 485.42 65 Pemda 

2015 53 Kasus Rp. 616.58 52 Pemda 

2016 46 Kasus Rp. 284.38 42 Pemda 

Sumber : Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Tahun 

2017  

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari tahun 2014 hingga tahun 

2016 di Indonesia banyak terjadi kasus Aset Tetap ( barang milik negara / 

daerah )  yang dikuasai oleh pihak lain dan kasus Aset yang tidak diketahui 

keberadaannya ( hilang ). Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2016, hal 

ini tetap tidak bisa dibiarkan berlarut- larut karena segala aset tetap yang 

hilang dan dikuasai oleh pihak lain tersebut akan membawa kerugian dan 

menghambat pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat. 

 Dinas Bina Marga Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan daetah 

Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah 

Provinsi Riau yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Daerah serta dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dinas Bina Marga 

Provinsi Riau merupakan satuan kerja perangkat daerah yang berperan dalam 
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membantu kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan bidang ke-bina marga-an Provinsi Riau.  

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Bina marga Provinsi riau 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang 

KePUPRan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugass pembantuan. Untuk 

itu Dinas Bina Marga Provinsi Riau diharapkan mampu mengelola aset tetap ( 

barang milik negara / daerah ) sebaik mungkin agar terselenggaranya otonomi 

daerah dan tugas pembantuan bidang Ke-Bina Marga-an yang efektif serta 

efisien.  Selaras dengan hal tersebut Dinas Bina Marga Provinsi Riau telah 

mempunyai program yang dikenal dengan program peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang bertujuan untuk dapat memaksimalkan pengelolaan 

aset tetap pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau. 

Tabel 1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

No Kegiatan 

1 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 

2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 

3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 

4 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan laboratorium 

5 
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana penunjang 

kantor 

Sumber : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Dinas Bina Marga 

Provinsi Riau Tahun 2016 

   Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa Dinas Bina Marga Provinsi 

Riau telah mempunyai program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

yang didalamnya berisi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan  

pengelolaan aset tetap pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau tersebut.  Tidak 

cukup dengan mempunyai program saja, pengelolaan aset tetap tentu harus 

didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya, yang 



5 
 

mampu menjalankan program-program yang telah ada agar tercapainya 

pengelolaan aset secara efektif dan efisien. 

Tabel 1.3  Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Dinas Bina Marga 

Provinsi Riau  

No Unit Kerja Jumlah Pegawai 

1 Sekretariat 35 

2 Bidang Sumber Daya Air 58 

3 
Bidang Pembangunan Jalan dan 

Jembatan 

213 

4 
Bidang Preservasi jalan dan 

Jembatan 

65 

5 
Bidang Air Minum dan 

Penyehatan Lingkungan  

28 

6 Bidang Penataan Ruang 15 

7 Bidang Penataan Bangunan 18 

8 UPT  Bina Marga Wilayah I 17 

9 UPT Bina Marga Wilayah II 26 

10 UPT Bina Marga Wilayah III 17 

11 UPT Jasa Konstruksi dan SDM 13 

12 UPT Pengujian Material 23 

13 UPT PI2B 8 

14 UPT Pengelolaan Air Minum 6 

Jumlah 532 

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Tahun 2017  

 

Dari tabel diatas dapat kita ketahui jumlah keseluruhan pegawai dari Dinas 

Bina Marga Provinsi Riau adalah 532 orang , 35 pegawai menempati posisi 

sekretariat, 58 pegawai menempati posisi bidang sumber daya air, 213 

pegawai berada pada bidang pembangunan jalan dan jembatan, terdapat 65 

pegawai yang bertugas dalam bidang preservasi jalan dan jembatan,28 

pegawai berada pada bidang air minum dan penyehatan lingkungan,15 

pegawai menempati posisi bidang penataan ruang, dan sisanya tersebar di 

UPT wilayah I, wilayah II,Wilayah III, dan UPT lainnya.Dengan didukung 

program dan sumber daya manusia  yang ada pada Dinas Bina Marga 

Provinsi Riau, diharapkan pengelolaan terhadap aset tetap akan berjalan 
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maksimal, namun pada kenyataannya terdapat sebagian dari jumlah asset 

tetap utama yang berada dalam kondisi kurang baik. 

Tabel 1.4 Jumlah Aset / Peralatan dan Mesin pada Dinas Bina Marga 

Provinsi Riau 

No Jenis Peralatan 

Jumlah 

Alat 

Kondisi Alat 

Keterangan 

Baik 
Kurang 

Baik 

1 Mesin Bor 3 - 3  

2 Mesin Bor Tangan 3 - 3  

3 Abrating Machine 1 - 1  

4 Stone Crusher 2 - 2  

5 Slump Test Set 1 - 1  

6 Basic Cylinder Capping 

Set 

1 - 1  

7 Mesin Gergaji Logam 2 - 2  

8 Electric Oven 2 - 2  

9 Grader + Attachment 3 - 3  

10 Loader Lain-Lain 1 - 1  

11 Jeep 1 - 1  

12 Station Wagon 1 - 1  

13 Mesin Bubut 2 - 2  

14 Grader+ Attachment 1 - 1  

15 Tandam Roller 2 - 2  

16 Stamping Roller 1 - 1  

17 Wheel Loader 1 - 1  

18 Lubricating Set 2 1 1  

19 Steam Cleaner 1 - 1  

20 Tool Cabinet Set 1 1 -  

21 Pompa Oliiez Compresor 1 - 1  

Jumlah Alat 33 2 31  

Sumber : Restra Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun 2016 

Berdasarkan tabel diatas  dapat kita ketahui bahwa dari 33 aset terdapat 2 

aset tetap utama yang berada dalam kondisi baik dan 31 aset yang berada 

dalam kondisi kurang baik. Hal ini membuktikan bahwa sebagian dari jumlah 

aset tetap yang terdapat pada Dinas Bina Marga provinsi Riau belum 
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sepenuhnya dikelola dengan baik sehingga masih ditemui alat dengan kondisi 

yang kurang baik. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan 

barang milik daerah meliputi; perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 

penilaian, penghapusan, pemindahtanganan,penatausahaan dan pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian. 

Aset dengan kondisi kurang baik tidak bisa dibiarkan begitu saja karena 

barang-barang tersebut diperoleh dengan nilai harga yang sangat besar bila 

dirupiahkan, dan sudah seharusnya dikelola dengan baik agar mampu 

dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi 

pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Aset 

Tetap ( Barang Milik Negara / Daerah ) pada Dinas Bina Marga Provinsi 

Riau. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada apa yang telah dikemukakan pada latar belakang 

masalah diatas, dapat dirumuskan massalah penelitian sebagai berikut :  

1) Bagaimana Pengelolaan Aset Tetap ( Barang Milik Negara/ Daerah ) pada 

Dinas Bina Marga Provinsi Riau? 

2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Aset tetap ( Barang 

Milik Negara/ Daerah )  pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan Latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian 

ini bertujuan  : 

1) Untuk mengetahui Pengelolaan Aset Tetap ( Barang Milik Negara/ Daerah 

) pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau 

2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Aset tetap ( 

Barang Milik Negara/ Daerah )  pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk diri sendiri 

Menambah wawasan dan kasanah keilmuan bagi diri peneliti. 

2) Untuk Dinas Bina Marga Provinsi Riau 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi 

pihak Dinas Bina Marga Provinsi Riau 

3) Untuk Ilmu Pengetahuan 

a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan khasanah ilmu 

pengetahuan, artinya dapat memperkuat teori-teori tentang Aset Tetap ( 

Barang Milik Negara/ Daerah ) maupun untuk merespon penelitian 

terdahulu. 

b. Menambah referensi bagi peneliti lain, yang ingin meneliti tentang Aset 

Tetap ( Barang Milik Negara/ Daerah ) . 
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1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian secara keseluruhan yang terdiri atas enam 

bab dan sub bab lain, meliputi : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini 

BAB II  : TELAAH PUSTAKA  

Dalam bab ini penulis membahas tentang konsep-konsep 

teoritis tentang Aset Tetap ( Barang Milik Negara/ Daerah 

), penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

ini, selanjutnya bab ini juga membahas Aset dalam 

pandangan perspektif islam, kerangka pemikiran, definisi 

konsep dan konsep operasional. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Didalam bab ini peneliti membahas tentang lokasi dan 

waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, populasi 

dan sampel, serta metode pengumpulan data dan metode 

analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Dalam bab ini penulis membahas tentang Dinas Bina 

Marga provonsi Riau , visi, misi serta struktur organisasi. 
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BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini peneliti membahas tentang permasalahan 

yang diteliti dan dianalisis kemudian. Penulis menjelaskan 

tentang hasil penelitian yang dilakukan dan disusun 

sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan 

tujuan dari penelitian ini. 

BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran 

yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

pembaca. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


