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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pengelolaan barang milik negara/daerah yang semakin berkembang dan 

kompleks perlu dikelola secara optimal karena sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan pengelolaan barang milik negara/daerah saat ini. Sejak 

diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah pengganti Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang pengelolaan barang milik 

negara/daerah terdapat beberapa perubahan teknis terkait. Perubahan-perubahan 

teknis itu salah satunya mengenai jenis penilai dan tujuan penilaian, yang mana 

jenis penilaian tersebut juga mempengaruhi tujuan dari penilaian tersebut. 

Dilakukannya suatu penilaian bertujuan agar barang milik negara atau daerah 

dapat terdata dengan baik. 

Kemudian Juga diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah. Sejalan dengan pengelolaan aset negara/daerah dalam pengertian yang 

terdapat dalam Peraturan terdahulu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2006 adalah tidak sekedar administrasi semata, tetapi lebih maju berfikir dalam 

menangani aset negara/daerah, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, 

efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset negara/daerah. 

Oleh karena itu, Ruang lingkup pengelolaan aset negara/daerah mencakup 
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perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, 

penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Barang milik daerah 

atau lebih dikenal dengan aset daerah merupakan sumber daya yang penting bagi 

pemerintah daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan unsur 

penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada 

masyarakat.  

Kemudian didukung dengan adanya  pelaksanaan otonomi daerah yang 

menjadi suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan 

dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, 

mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan 

potensi yang dimiliki. Untuk merealisasi pelaksanaan otonomi daerah ini, Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Yang  kemudian 

diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Dan sesuai 

dengan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta 

perimbangan keuangan yang adil, professional dan transparan antar pemerintah 

menjadi sebuah tuntutan bagi daerah dan masyarakat. 

Di Provinsi Riau yang memiliki wewenang dalam pengelolaan aset daerah 

yaitu Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru (BPKAD) 
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yang berikutnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah, BPKAD merupakan unsur pelaksana dalam pengelolaan aset daerah yaitu 

Lahan (tanah), Peralatan dan Mesin dalam hal ini peralatan dan mesin yang 

dimaksud adalah alat-Alat-alat Besar, Angkutan berupa  sarana dan prasarana 

seperti mobil dinas, peralatan kantor, peralatan komunikasi dan sarana dan 

prasarana keamanan. kemudian Gedung dan Bangunan , gedung dan bangunan 

yang dimaksud adalah seperti gedung sekolah, gedung perkantoran, gedung 

pemerintahan, ruko, gedung perpustakaan gedung-gedung olah raga, dan seluruh 

bangunan yang digunakan untuk urusan pemerintahan, dan kegiatan-kegiatan 

masyarakat umum lainnya yang berada di wilayah kewenangan BPKAD kota 

Pekanbaru, selanjutnya mengenai Jalan, irigasi dan jembatan, bangunan air serta 

istansi listrik. Kemudian yaitu konstruksi dalam pengerjaan baik itu pembuatan 

jalan, jembatan, gedung bangunan. berikutnya belanja barang dan jasa pakai 

persediaan, serta aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, barang-barang 

bercorak kesenian budaya dan lain-lain. 

Tabel 1.1. Daftar Aset Tetap (Barang Milik Negara) Badan Pengelolaa 

Keuangan   dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru 

No. Aset Tetap Barang Milik Daerah Keterangan 

1. Tanah Lahan atau Tanah Pemerintah 

2. Peralatan dan Mesin Alat-alat kantor, Angkutan 

3. Gedung dan Bangunan 
Bangunan Gedung dan Bangunan 

bukan  Bukan Gedung 

4. Jalan, Irigasi, dan Jembatan Jalan, Jembatan, Air, Listrik 

6. Aset Tetap Lainya 
Perpustakaan, barang corak kesenian 

dan budaya 

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota   

Pekanbaru Tahun 2017  
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Berdasarkan  data yang dikemukakan oleh kantor Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bahwasannya inilah yang  merupakan aset negara. 

Dan salah satunya adalah aset tanah, yang menjadi asumsi peniliti dalam 

penelitian ini adalah sebuah aset memiliki kesamaan namun  pengelolaanya dapat 

dilakukan secara berbeda baik itu dikelola oleh instansi pemerintah pusat namun 

juga dapat dilakukan pemerintah daerah. 

Selanjutnya yang menjadi pihak pengelola aset daerah adalah Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dalam penelitian ini, aset 

daerah yang menjadi fokus peneliti adalah pengelolaan aset daerah dalam bentuk 

lahan (tanah) milik pemerintah Kota pekanbaru. Salah satu badan yang memiliki 

wewenang mengatur dan mengurus aset daerah Provinsi Riau ialah Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dalam hal ini salah satu 

kewenangannya ialah mengatur  dan mengurus barang milik daerah berupa aset 

tanah. Dalam menjalankan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) perlu melakukan pendataan terhadap aset tanah yang 

merupakan milik daerah. Yang dalam pengumpulan datanya ada indikasi bahwa 

terdapat beberapa kendala sehingga tanah milik suatu daerah tersebut belum dapat 

di kelola dengan baik di karenakan ketidak jelasan status tanah tersebut, untuk itu 

perlu adanya peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

dalam melaksanakan  perannya sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintahan 

daerah. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) tersebut ialah dengan melakukan inventarisasi aset 
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milik daerah yang nantinya diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan asli 

daerah.  

Berdasarkan berita yang disampaikan oleh Tribun Pekabaru melalui 

wartawannya yang bernama Syaiful Misgiono pada tanggal 25 Ooktober 2016 lalu 

dikatakan bahwa :  

“Aset milik Pemko Pekanbaru berupa lahan, disinyalir banyak digunakan oleh 

sekelompok orang untuk meraup keuntungan pribadi. Harga sewa yang jauh lebih 

rendah jika dibandingkan dengan harga pasaran, Kondisi ini diperparah dengan tidak 

adanya pengawasan yang maksimal dari Pemko Pekanbaru. Harga  sewa tanah milik 

Pemko yang berada di pusat kota Pekanbaru, hanya dihargai Rp 15 ribu per meternya. 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sewa tanah di pasaran saat ini mencapai Rp 10 juta per 

meternya”.Sumber Tribun Pekanbaru, http://pekanbaru.tribunnews.com/2016/10/20/pad-

sektor-hpl-tak-maksimal-sewa-tanah-milik-pemko-hanya-dihargai-rp-15-ribu-per-meter, 

diakses pada Senin, 16  nauna 2017 Pukul 60:06:60 

 

Dari berita diatas maka terlihat dalam pengelolaan lahan ini mengakibatkan 

penurunan pendapatan asli daerah, dan mekanisme pembayarannya pun tidak 

sesuai dengan mekanisme sebagaimana mestinya. Sudah seharusnya segala 

sesuatu yang sangat menguntungkan pemerintah dikelola dengan baik dalam hal 

ini yaitu pendapatan asli daerah. Berdasarkan berita diatas penggunaan lahan 

secara illegal yang dilakukan oleh oknum masyarakat bisa sangat merugikan 

pemerintah dan daerah dan hasil dari mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah 

juga menjadi tidak efektif dan efisien serta tidak tercapainya tujuan yang telah 

direncanakan. Maka dari itu sangat dibutuhkan sekali peranan dari pengelola Aset 

daerah untuk bertindak sebagaimana mestinya agar pendapatan asli daerah 

menjadi stabil. 

Untuk itu yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah bagaimana 

pemerintah kota mengelolaa aset lahan sebagai sumber pendapatan asli daerah 

http://pekanbaru.tribunnews.com/tag/pemko-pekanbaru
http://pekanbaru.tribunnews.com/tag/pemko-pekanbaru
http://pekanbaru.tribunnews.com/2016/10/20/pad-sektor-hpl-tak-maksimal-sewa-tanah-milik-pemko-hanya-dihargai-rp-15-ribu-per-meter
http://pekanbaru.tribunnews.com/2016/10/20/pad-sektor-hpl-tak-maksimal-sewa-tanah-milik-pemko-hanya-dihargai-rp-15-ribu-per-meter


6 

 

 

 

yang tertuju pada biaya sewa lahan milik pemerintah kota Pekanbaru. Sehingga 

nantinya hak ini juga berkaitan dengan Good Governance yang mengandung dua 

pengertian, Pertama, nilai yang menunjang tinggi keinginan/kehendak rakyat dari 

nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan 

(nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial, 

Kedua, aspek fungsional atas pemerintahan yang efektif dan efisien dalam 

pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. 

Berdasarkan pengertian ini, good governance berorientasi pada: 

a. Orientasi ideal Negara yang diarahkan pada tujuan nasional, 

b. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien 

dalam melakukan uapaya pencapaian tujuan nasional. (Wirman Syafri, 

2012:178) 

 Sebagaimana telah diketahui harga sewa dari lahan tersebut tentunya telah 

di tetapkan pejabat daerah yaitu Gubernur/Bupati/Walikota.  

Berikut adalah denah lokasi wilayah Aset lahan Pemerintah Kota Pekanbaru 

yang merupakah lahan yang disewakan. 
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Gambar 1.1.  Lokasi Aset Lahan Pemerintah Kota Pekanbaru 

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, 2016 

Lahan (tanah) tersebut kebanyakan dimanfaatkan untuk bangunan ruko, 

hotel, apotik, wisma dan perkantoran, didalam denah lokasi diatas terdapat 

wilayah yang di beri beberapa warna sebagai simbol status dari bangunan yang 

ada diatasnya yaitu warna merah, biru langit, hijau muda dan jingga, yang masing 

masing artinya adalah warna merah untuk lokasi bagunan yang di pertanyakan 

apakah milik pemerintah atau bukan, dengan demikian hal ini jug adapt menjadi 

masalah besar jika terus dibiarkan dan berdampak kerugian serta alasan mengapa 

status dari tanah dan bangunan tersebut bisa tidak diketahui. 

 Biru langit untuk lokasi bangunan yang tidak memiliki data sama sekali, hal 

ini juga tentunya juga akan sangat merugikan pemerintah jika tanah tersebut 

miilik pemerintah, karena data-data mengenai suatu aset selayaknya harus lengkap 

dan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih. Kemudian warna hijau muda yaitu 

masih hidup dengan maksud masih digunakan serta penyewaannya masih berjalan 

sampai sekarang, selanjutnya warna jingga yaitu dengan status sudah berakhir, 
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maksudnya penyewaan dari lokasi tersebut sudah berakhir dan tidak ada yang 

menempati akan tetapi berdasarkan konfirmasi dari pihak bpkad mengatakan 

bahwasanya ada ditemukan dimana pihak yang menenmpati bangunan tersebut 

masih menempatinya melampauo batas masa tenggang yang telah diberikan. 

Kemudian label huruf yang tertera pada gambar hanya merupakan sebuah 

kodefikasi lokasi atau menyatakan jalan/sektor/blok. 

Dengan demikian dari gambar ini saja kita sudah banyak menemukan 

masalah yakni tidak disiplinnya oknum yang menggunakan tanah dan bangunan 

milik pemerintah kota, sehingga akhirnya menimbulkan pertanyaan sejauhmana 

peranan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola aset 

lahan pemerintah kota agar menuai hasil yang maksimal dan berguna bagi 

masyarakat. Dan apabila semua itu terkelola dengan baik maka tentunya akan 

sangat bermanfaat dan dapat digunakan secara berkesinambungan. 

Kemudian dalam pemakaian tanah pemerintahan itu tidak hanya digunakan 

untuk masyarakat saja, akan tetapi juga dipakai untuk kepentingan kelancaran 

proses pemerintahan, dengan demikian berikut adalah daftar  Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat kota 

yang turut serta menggunakan lahan/Tanah milik Pemerintah diantaranya adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 1.2. Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kota Pekanbaru Tahun 2017  

NO. Nama Organisasi Perankat Daerah (OPD) 

1. Kecamatan Bukit Raya 

2. Kecamatan Marpoyan Damai 

3. Kecamatan Payung sekaki 

4. Kecamatan rumbai 

5. Kecamatan rumbai pesisir 

6. Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan 

7. Dinas sosial 

8. Dinas tenaga kerja 

9. Dinas pemedayaan peremouan dan oerlindungan anak 

10. Dinas ketahanan pangan 

11. Dinas pertanahan 

12. Satuan polisi pamomg praja 

13. Dinas kependudukan dan catatan sipil 

14. Dinas pengendalian penduduk 

15 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

16. Badan Pendapatan Daaerah 

17. Badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia 

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan Tahun 2017 

Tabel diatas merupkan nama-nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

yang memiliki daftar aset paling banyak. Permasalahannya adalah apakah seluruh 

aset yang dimilik OPD diatas sudah terdaftar di BPKAD, ternyata setelah 

dikonfirmasi pada pihak BPKAD mengatakan seluruh OPD tingkat Kota yang ada 

harus mendaftarkan asetnya secara detail kepada pihak BPKAD masih 

dipertanyakan, maslah yang peneliti dapatkan adalah menurut pengakuan dari 
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salah seorang pegawai BPKAD ketimpangan itu biasanya ditemukan saat kita 

melakukan kunjungan ke Organisasi Perangkat Daerah, tanpa sepengetahuan 

mereka ternyata di OPD tersebut sudah ada bagunan baru yang seharusnya 

mendapatkan izin terlebih dahulu. 

Tabel 1.3. Penerimaan Dana Hak Pengelolaan Lahan Berdasarkan 

Perjanjian Sewa Pemakaian Lahan Pemerintah Kota Pekanbaru. 

TAHUN JUMLAH 

2015 Rp  555,178,771 

2016 Rp  128,990,268 

2017 Rp  121,910,155 

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru  

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya dari tahun 2015-2017 

penerimaan oleh pemerintah kota pekanbaru mengalami penurunan yaitu pada 

tahun 2015 merupakan penerimaan paling tinggi dengan nilai Rp555.178.771 dan 

yang paling rendah adalah tahun 2017 hal ini tentu berkaitan dengan dugaan 

adanya sikap tidak disiplin pemakai lahan dalam memenuhi kewajibannya 

sehingga mengalami penurunan atau hanya diakibatkan perbedaan jumlah 

perjanjian sewa pertahunnya. 

Dari fenomena tersebut maka peneliti melihat bahwasannya ada indikasi 

kelalaian terhadap pelaksanaan tugas BPKAD tersebut. dalam hal ini seolah 

pengawasan yang belum berjalan dengan baik terhadap aset tanah (lahan) itu 

sendiri. Sehingga menimbulkan permasalahan yaitu tanah milik pemerintah 

dimanfaatkan oleh oknum untuk keuntungannya sendiri contohnya yaitu dalam 

pembayaran sewa lahan itu pun tidak sesuai dengan mekanisme yang semestinya, 

dan pastinya sangat memberikan dampak kerugian kepada pemerintah daerah dan 
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juga mempengaruhi pendapatan asli daerah serta kelengkapan dokumentasi dari 

lahan tersebut pun ada yang dipertanyakan bahkan tidak jelas. 

Berdasarkan fenomena diatas yang telah diuraikan maka peniliti tertarik 

untuk membahas dan meneliti mengenai “PERANAN BADAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) DALAM 

MENGELOLA ASET LAHAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI 

DAERAH DI PEKANBARU (Studi Biaya Sewa Lahan Milik Pemerintah 

Kota Pekanbaru) 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang serta mengacu pada fenomena diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Peranan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

(BPKAD ) dalam mengelola pengelolaan lahan dan biaya sewa tanah di 

Pekanbaru? 

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pengelolaan lahan serta 

biaya sewa tanah milik pemerintah kota di Pekanbaru? 

1.3. Tujuan Penelitiaan 

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sejauhmana peranan badan Pengelolaan Keuangan 

Dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengelola pengelolaan lahan dan 

biaya sewa tanah di Pekanbaru. 
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2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pengelolaan 

lahan dan biaya sewa tanah milik pemerintah kota di Pekanbaru. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi 

Di harapkan dapat memberikan informasi yang dapat memberikan solusi 

kepada instansi terkait pengelolaan aset lahan  yang menjadi sumber 

pendapatan daerah  

2. Bagi Universitas 

Sebagai tambahan khasana perpustakaan dan referensi bagi pihak – 

pihak lain dalam meneliti masalah selanjutnya yang akan datang. 

3. Bagi peneliti 

Penulisan proposal ini bisa menjadi syarat awal dalam penyusunan 

skripsi kedepanya.  

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Fokus Penelitian dan 

Sistematikan Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori yang dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam pembahasan, Penelitan terdahulu, Pandangan islam 
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tentang kerusakan lahan, Definisi konsep, Konsep Operasional, dan 

kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini meliputi Waktu dan Lokasi Penelitian, Sumber Data dan 

Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, Informan Penelitian, Validsi Data 

dan Metode Analisis Data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian meliputi sejarah 

singkat tempat melekukan penelitian. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian yang 

peneliti lakukan. 

BAB VI KESIMPULAN 

Dari berbagai pembahasan diatas maka pada bab ini penulis menyajikan 

kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


