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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang besar dengan 34 provinsi di dalamnya. 

Tentusaja semakin luas wilayah suatu negara maka akan semakin besar pula 

tanggung jawab negara untuk mengelola aset-aset nya. Aset-aset milik negara 

tersebut sudah menjadi kewajiban seluruh pengguna dan aparat pemerintahan 

untuk dikelola dan dijaga sebagaimana mestinya. Barang Milik Negara adalah 

sumber daya ekonomi yang dikuasai dan ataudimiliki oleh pemerintah sebagai 

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaatekonomi dan atau sosial di masa 

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, 

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang 

diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber 

daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Halim, 2007: 111). 

Pencatatan dan penginventarisasian kekayaan negara asset atau kekayaan Negara 

sangatlah penting. Oleh karena itu, Pemerintah memiliki peran yang sangat 

penting untuk mengelola asset-aset tersebut sebagai bentukpertanggungjawaban 

atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  

     Barangyang dibeli atau diperoleh APBN  tersebut dapat diidentifikasikan 

sebagai bagian dari BMN Hal ini berdasarkan pengertian BMN sesuai dengan 

pasal 1 butir 10 UU No 1 tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas  APBNatau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan 

barang-barang yang berasal dari perolehan yang sah ini batasan pengertiannya 
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adalah barang-barang yang menurut kententuan perundang-undang, ketetapan 

pengandilan, dan/atau perikatan yang sah ditetapkan pada BMN.  

Setelah kegiatan pengadilan suatu barang berlangsung, atau telah dibelinya 

suatu barang oleh negara, berarti akan menambah jumlah kekayaan negara setelah 

proses tersebut,selanjutnya adalah mengelola barang tersebut. Ruang Lingkup 

pegelolaan Barang Milik Negara berdasarkan pasal 48 ayat (2) dan penjelasan 

ataspasal 49 ayat (6) UU No. I Tahun 2004 dalam peraturan pemerintah meliputi  

perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penjualan barang melalui pelelangan dan 

pengecualiannya, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan 

(pengamanan). Penilian, penghapusan, pemindah tangan, penata usaha dan 

pengawasan.Rumusan tersebut merupakan siklus minimal atas seluruh rantai 

siklus pengelolaan barang milik negara/daerah (asset managemen cycle).  

Setiap pengelolaan mempunyai aturan tersendiri yang harus dipatuhi, demikian 

juga akan banyak tersinggung dengan aturan lain berkaitan dengan pengelolaan 

barang milik negara( BMN). Sebagai contoh pada saat pengadaian barang akan 

menggunakan atuan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Keppres No. 80 

Tahun 2003. Kepemilikan barang tersebut, belum lagi untuk mengetahui nilai 

kekayaan negara tentu diperlukan keterampilan ilmu pengetahuan dalam bidang 

akuntansi untuk melakukan evaluasi baik nilai buku ataupun nilai pasar sekarang.  

Menurut Satuan Kerja (Satker) Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada kredit  Modal kerja permanen 

(KMKP), Barang Milik Negara (BMN) Memiliki fungsi yang strategis dalam 

penyelenggaraan pemerintahan tetapi didalam pelaksanaan pengelolaan ialah 

ketiadaan. Database kekayaan alam negara yang membuat pengelolaan kekayaan 

negara menjadi sulit. Padahal kekayaan negara kita begitu banyak, beragam, dan 
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tersebar baik secara geografis maupun penguasanya oleh banyak 

dapertemen/lembaga. Kekayaan Negara Menurut UU No.17 Tahun 2003 tentang 

kekayan Negara dapat berupa Uang, surat berharga Piutang, Barang, sertah hak-

hak lain yang dapat  dinilai dengan uang, termasuk negara yang dipisahkan pada 

perusahaan negara/daerah. 

 Sering perkembangan ilmu Teknologi dan komputer, berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem 

Akuntansi dan pelaporan keunagan pemerintah Pusat dibuatlah sistem manajemen 

dan akuntansi dalam Pengelolaan Barang Milk Negara ( SIMAK-BMN) 

Sistem akuntansi manajemen dalam pengelolaan BMN pada dasarnya untuk 

pencapian informasi yang melipuiti pengadaan atau pembelian barang serta 

pengelolaan BMN dan pembuatan laporan atas kegiatan tersebut pada setiap 

lembaga pemerintah harapan pemerintah dengan adanya sistem akuntansi dalam 

pengelolaan BMN adalah berkontribusi terhadap pencapaian kerja disetiap 

lembaga pemerintah dalam hal pencatatan, pelaksaan investaris , pembukaan 

BMN. 

Akunatansi dan pelaporan keuangan itu menggunakan pernyataan standar 

sistem akuntansi (PSAP), No 07 tentang Aset tetap yaitu  Akuntansi aset tetap 

telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor  

07 (PSAP 07), dari Lampiran I PP 71  Tahun 2010. PSAP 07 tersebut  

memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan,  

pengklasifikasian,  pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap 

berdasarkan peristiwa (events)  yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama 

kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran  aset tetap, perolehan aset dari 
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hibah/donasi, dan penyusutan.  Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai 

aset berwujud yang mempunyai masa  manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan 

untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau  dimanfaatkan untuk 

kepentingan umum. 

Aset tetap  diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam 

aktivitas operasi entitas.  Aset tetap dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu: 

 A. Tanah; 

B. Peralatan dan Mesin; 

 C. Gedung dan Bangunan; 

 D. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 

E. Aset Tetap Lainnya; dan lain-lain 

 F. Konstruksi dalam Pengerjaan. 

 Untuk memberikan pedoman dan gambaran bagi pemerintah dalam 

melakukan pengeukuran, pengklasifikasian dan penyajian serta pengukuran asset 

tetap seperti tanah yang termasuk dalam asset tetap dalam PSAP  07 adalah tanah 

yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap pakai dan pengklafikasi tanah  ini sesaui 

dengan sifat dan peruntukannya, tanah dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 

dua kelompok besar, yaitu tanah untuk gedung dan bangunan dan  tanah untuk 

jalan, lapangan, tempat parkir. Pengklasifikasian Tanah ini bukan keharusan, 

tetapi tergantung pada kebutuhan rincian informasi yang diperlukan oleh entitas 

bersangkutan.Namun dalam pengukuran tanah ini dimana asset tetap dinilai 
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dengan biaya perolehan. Apabila penilian asset tetap dngan menggunakan biaya 

perolehan tidak dimungkinkan, maka asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada 

saat perolehan.Tanah di akui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya 

perolehan mencangkup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang 

dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, 

biaya pematangan, pengukuran penimbunan, dn biaya lainnya hingga tanah 

tersebut siap pakai. Asset tetap diakui pada saat manfaat ekonomimasa depan 

dapat diperoleh dan dan nilainya dapat diukur dengan handal, untuk diakui 

sebagai aset tetap yaitu harus dipenuhi, berwujud, mempunyai masa manfaat lebih 

dari 12 bulan, perolehan asset tetap diukur secara handal, tidak dimaksudkan 

untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan 

maksud untuk digunakan. Dan penyajian serta pengungkapan tanah yaitu tanah 

disajikan dalam neraca dalam kelompok asset tetap sebesar biaya perolehan atau 

nilai wajar tanah diperoleh. 

 Kasus  mengenai sistem akuntansi dalam pengelolaan barang milik Negara 

(SA-BMN) pada kantor wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan provinsi 

Riau yaitu banyak barang dalam kondisi rusak berat belum dihapuskan. Kenapa 

belum dihapuskan? Karena ada barang tidak dihentikan penggunaanya karena, 

bisa diungkapkan bahwa pencatatan barang belum di updating 

SIMAK-BMN pada dasarnya untuk pencapian informasi yang meliputi 

pengadaan atau pembelian barang serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 

dan pembuatan laporan atas kegiatan tersebut pada setiap lembaga pemerintah 

Harapan Pemerintah dengan adanya Sistem akuntansi dalam pengeloaan Barang 

milik Negara (BMN) adalah berkontribusi terhadap pencapian kerja disetiap 
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lembaga pemerintah dalam hal pencatatan, pelaksanaan Investaris, pembukaan 

Barang Milik Negara (BMN).  

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan provinsi Riau (Kanwil 

Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau) adalah sebuah Instansi Pemerintah yang 

melaksanakan anggaran, pengelolaan kas Negara, dan pengelolaan Barang 

Kekayaan milik Negara. 

Kantor Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Termasuk Menggunakan  

SIMAK-BMN karena barang sering kebutuhan yang dibeli menggunakan darai  

APBN Sehingga dapat dikatakan barang tersebut  BMN dicatatkan didalam 

database dengan menggunakan Sistem Akuntansi Dalam pengelolaan SIMAK-

BMN Sebagai barang Investaris atau barang pakai dan database digunakan dalam 

rangka penyesuaian Neraca Pemerintah. 

Tetapi dengan Umur program Aplikasi Baru yang beberapa Tahun, masih ada 

beberapa kekurangan didalam aplikasi ini, sehingga masih dilakukan 

pembaharuan setiap 1 semester atau  6 bulan. Bila dikaitkan dengan harapan 

pemerintah diadakan dalam pengelolaan SIMAK-BMN, semua bisa dicapai 

apabilapara pegawai mampu melahirkan Kinerja secara Optimal.  

Seperti data factual yang diteliti dilapangan berdasarkan hasil wawancara 

penggunaan Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Barang Milik Negara (SIMAK-

BMN) Ini adalah : 

1. Input Awal : pengimputan data barang yang berhubungan dengan persepsi 

atau sub kelompok Barang. 

2. Proses Data : tidak tersedianya aplikasi edit data barang bila ada kesalahan 

data yang diinputkan. Maka aplikasi edit data tidak bisa memproses data 

yang salah diinput. 
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3. Karena permasalahan input awal dan proses data, terjadilah perbedaan saat 

pengiriman data revisi/reclas 

4. Dan dengan saat pengiriman data dari tingkat UAKPA keaplikasi SIA-

BMN dilakukan 7 hari kerja. Maka  jika tidak sampai pengiriman data dari 

UAKPA keaplikasi SIA-BMN terjadilah kesalahan data atau tidak benar 

system tersebut. 

Melihat Uraian diatas, maka dapat dibayangkan implementasi yang timbul 

permasalahan Setelah Sistem Akuntansi dalam pengelolaan barang milik negara 

(SIA-BMN) ditetapkan, dimana sistem pelaporan Barang Milik Negara SIA-BMN 

salah satu permasalahan yang terjadi pada kantor wilayah direktorat jenderal 

perbendaharaan provinsi riau dalam sistem peraturan sistem akuntansi pemerintah 

( PSAP) yaitu aset tetap sering menjadi temuan badan periksa keuangan (BPK) 

karna dianggap nilainya tidak wajar. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dasar yang ditemui dalam kaitannya dalam penelitiaan ini 

yaitu :  

“Apakah Sistem Akuntansi Dalam Pengelolaan Barang Milik 

Negara Pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi 

Riau Sesuai dengan ketentuan yang berlaku” 

1.3. Tujuan penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana Sistem Akuntansi Dalam 

Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Kantor Wilyah Ditjen 

Perbendaharaan Provinsi Riau Sudah Berjalan Dengan Lancar 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari pemerintah ini adalah :  

a. Dapat memberikan masukan pada pihak kantor pemerintah 

tentang Sistem Akuntansi dalam pengelolaan Barang Milik 

Negara(SIA-BMN) yang baik 

b. Sebagai pengetahuan dan salah satu sumber acuan bagi kegiatan 

keilmuan dan masalah yang sama dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 

1.5. Metode Penelitian 

1. Waktu 

Penelitian ini dilakukan di Kanwil ditjen perbendaharaan Provinsi 

Riau. Pekanbaru Kota Jl.  Jenderal Sudirman No.249 Pekanbaru 

28116. Waktu penelitian pada tanggal 11 Juli s/d 31 Agustus 2016 

2. Lokasi Penelitian 

Nama Perusahaan : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

perbendaharaan Provinsi riau 

Alamat  : Jl. Jenderal Sudirman No. 249 

pekanbaru 28116 

Bidang Perusahaan : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi 

Riau 

 

1.6. Jenis dan Pengumpulan data 
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a. Data Primer 

Yaitu data yang peroleh dari buku atau catatan yang berupa 

keterangan seperti dibuku besar Sistem akuntansi Dalam 

Pengelolaan Barang Milik Negara dan lain sebagainya 

b. Data Skunder 

Yaitu data yang diperoleh hasil Wawancara berupa keterangan 

lisan seperti Sistem Akuntansi dalam pengelolaan Barang Milik 

Negara dan lain sebagainya. 

1.7. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara, yaitu dengan mengumpul data dengan mewawancarai 

beberapa pengurus perusahaan yang ditunjuk oleh pimpinan 

Peusahaan untuk memperoleh data mengenai sejarah perusahaan dan 

data yang berhubungan dengan Sistem Akuntansi dalampengelolaan 

Barang Milik Negara Perusahaan 

b. Dokumentasi, yaitu dengan Mengutip secara langsung data yang 

dimilki perusahaan seperti Neraca Kementerian Negara/Lembaga 

dan Informasi-Informasi Untuk perencanaan kebutuhan dan 

penggaran, penggadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan 

pemeliharaan, penilian, penghapusan, pemindahtanganan, 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

c. Pemeliharaan Pustaka,  yaitu metode pengumpulan data dengan 

mengadakan pengumpulan data. Pembahasan yang diambil dari 

literatur-literatur bantuan studi dan sumber lain yang berhubungan 

dengan judul Penelitian 

1.8. Sistematika Penulisan 
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Penulisan laporan kerja praktek ini terdiri dari 4 ( emopat) bab yang 

masing-masing bab akan membahas masalah sebagai berikut :  

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang latar  

belakang masalah perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Gambaran ini dijelaskan tentang sejarah singkat kantor 

wilayah direktorat jenderal perbendaharaan provinsi riau  

struktur organisasi dan aktiva perusahaan 

BAB III : URAIAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini merupakan bab yang berisikan uraian teoritis 

tentang pengertian sistem akuntansi ,pengertian Barang 

Milik Negara, dll. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

Sebagai bab penutup penelitian ini, penulis memberikan 

kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta 

memberikan saran-saran yang sesuai dengan penelitian 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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