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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menganut kepada 

azas desentralisasi dan otonomi daerah yang dapat dilihat dalam kerangka kostitusi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam Undang Undang Dasar 1945 

terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni, nilai unitaris dan nilai 

desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris digambarkan dalam pandangan bahwa 

tidak ada kesatuan pemerintahan yang berbentuk negara dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan nilai desentralisasi teritorial dapat 

digambarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk 

otonomi daerah. Jika dikaitkan kepada dua nilai dasar tersebut, maka 

penyelenggaraan desentralisasi di indonesia berkaitan erat dengan pola pembagian 

kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dikarenakan 

adanya dua elemen penting dari penyelenggaraan desentralisasi yaitu, pembentukan 

daerah otonom dan penyerehan kekuasaan secara hukum dari Pemerintahan Pusat 

ke Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu dari 

urusan pemerintah atau disebut dengan otonomi daerah.  

Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menjadi wajah hubungan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemeritahan Daerah. 

Dan secara hukum, maka Undang Undang nomor 32 tahun 2004 dinyatakan tidak 

berlaku lagi. Otonomi daerah yang dijalankan selama ini semata-mata hanya 
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dipahami sebagai perpindahan kewajiban pemerintahan pusat kepada pemerintahan 

derah untuk masyarakat. Padahal subtansi penting dari otonomi daerah adalah 

pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah baik secara politik, maupun secara 

ekonomi, agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil 

dan merata disetiap daerah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI).  

Menurut Tangklisan (2007:7) tujuan dari otonomi daerah adalah : efesiensi 

dan efektivitas pemberian layanan kepada masyarakat; peningkatan pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan daerah; peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

kehidupan politik dan pelaksanaan pembangunan; peningkatan efektivitas 

pelaksanaan koordinasi serta pengawasan pembangunan. Dan tentunya, tujuan 

akhir dari adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang mengatur tentang 

otonomi daerah tersebut adalah terciptanya good governance atau tata kelola 

pemerintahan yang baik dengan prinsip kepastian hukum, tertip penyelenggaraan 

benegara, kepentingan umum, keterbukaan, proposioalitas, profesionalitas, 

akuntabilitas, efesiensi, efektifitas, dan keadilan. 

Otonomi daerah sendiri memiliki pengertian yang disebutkan dalam 

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 7, azas otonomi adalah 

prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah. 

Artinya bahwasanya penyelenggaraan pemerinahan daerah haruslah berdasarkan 

kepada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi-

fungsi publik dari pemerintahan pusat kepada organisasi yang berada dibawahnya, 
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dan yang menjadi perhatian penulis dari tujuan otonomi daerah adalah pada sektor 

pembangunan. 

Daerah melaksanakan pembangunan dalam rangka melakukan peningkatan 

dan pemerataan pendapatan masyarakat, memberikan kesempatan kerja kepada 

masyarakat, membuka lapangan usaha, serta meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan publik, dan daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan 

perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada 

daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Tentunya pembangunan 

daerah tidak akan berjalan dengan baik, jika pembangunan dilaksanakan tanpa 

adanya penganggaran atau keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maupun 

dari perolehan lain yang sah yaitu, seperti dana hibah, Dana Alokasi Khusus 

(DAK), maupun dari Dana Alokasi Umum (DAU), yang diatur dalam undang-

undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan 

pusat dan pemerintahan daerah. Dengan adanya pembangunan yang didukung 

dengan penganggaran, tentunya akan memacu keinginan dari setiap daerah dalam 

meningkatkan kualitas daerahnya. 

Keinginan dalam mewujudkan pembangunan yang mampu untuk 

meningkatkan kualitas daerah tersebut tentunya akan mendorong terjadinya 

peningkatan kegiatan pembangunan, yang berimbas kepada semakin banyaknya 

peralatan dan perlengkapan barang yang dibutuhkan, dan semakin beragam jenis 

perlengkapan barang yang akan digunakan, serta semakin majunya teknologi yang 

digunakan, agar terjadinya percepatan dari pembangunan itu sendiri. Efek yang 
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ditimbulkan dari meningkatnya kegiatan pembangunan menuntut pihak 

pengelolaan (barang) meningkatkan kinerjanya karena permasalahan yang dihadapi 

akan semakin rumit dan tidak mudah, dikarenakan masalah yang akan ditimbulkan 

serta hambatan-hambatan dari berbagai jenis barang tersebut. Oleh karena itu, 

dibutuhkan pengelolaan dan penggunaan yang lebih teliti, agar tidak terjadi hal-hal 

yang dapat menimbulkan kerugian. Pentingnya pengelolaan barang milik daerah 

dengan sistem menejerial yang baik tentunya akan menunjang kepada keberhasilan 

dari pelaksanaan tugas ketatausahaan sebuah kantor, dinas, maupun organisasi dari 

pemerintahan.  

Penanganan atau pengelolaan bukan dilihat dari aktivitas politisnya saja, 

tetapi ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam penanganan barang milik 

daerah, seperti pengelolaan barang yang tertib, terbuka dan akuntabel, serta 

mengedepankan azas-azas pemerintahan yang baik atau good governance dalam 

melakukan pengelolaan barang. Dan diharapkan dapat menciptkan efektivitas dan 

efesiensi, serta nilai tambah dari barang yang dimiliki. Di sisi lain dengan adanya 

pengelolaan barang yang mengedepankan azas-azas pemerintahan yang baik atau 

good governance dalam melakukan pengelolaan barang juga diharapkan akan 

munculnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan atas terwujudnya 

pelayanan publik yang baik dari pengelolaan barang-barang milik daerah yang tepat 

guna. 

Permasalahan yang sering timbul dari pengelolaan yang kurang baik 

seringkali terjadi dan mengakibatkan kurangnya produktivitas keberhasilan dari 

suatu pekerjaan, maupun dari pelaksanaan tugas sebuah dinas atau organisasi milik 
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pemerintahan. Dalam situs resmi Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementrian 

Keuangan, tercatat nilai keseluruhan barang milik negara ataupun barang milik 

daerah yang selanjutnya disebut dengan aset pemerintahan pada semester II tahun 

2016 tercatat berkisar diangka 2000 Triliun rupiah. Jika dilihat dari data yang 

diterbitkan dalam situs resmi Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementrian 

Keuangan permasalahan yang sering muncul dari pengelolaan barang milik daerah 

dengan nilai aset yang mencapai angka 2000 triliun rupiah tersebut, merujuk kepada 

siklus pengelolaan barang adalah : 

Tabel I.1 Permasalahan Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Indonesia 

Berdasarkan Siklus Pengelolaan Barang 

(1) Penggunaan 

a. Aset belum dioptimalkan 

b. Inefesiensi aset 

(2) Pemanfaatan 

a. Pemanfaatan aset belum dioptimalkan bagi pemasukan daerah 

b. Rendahnya fungsi manfaat aset 

(3) Pengamanan dan pemeliharaan 

a. Aset yang tidak diketahui keberadaannya 

b. Lambannya proses penyelesaian dokumen kepemilikan aset 

c. Aset dikuasai pihak lain 

(4) Penghapusan 

a. Penghapusan pemakaian aset tidak sesuai dengan ketentuan 

(5) Penatausahaan  

a. Pencatatan aset belum dilakukan atau tidak akurat 

b. Aset tidak didukung dengan data yang andal 

c. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan 

d. Aset  yang tidak diketahui keberadaannya 

e. Keterbatasan data 

(6) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian 

a. Standar operasional prosedur (SOP) belum disusun 

b. Kurang komprhensifnya kerangka kebijakan 

c. Keterbatasan data 

d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia 

Sumber : Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementrian Keuangan (2017) 
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Tabel I.1 diatas membuktikan adanya kelemahan dari pengelolaan barang 

milik daerah di Indonesia pada enam (6) indikator pengelolaan barang, yaitu pada 

bagian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, 

penatausahaan, serta pembinaan pengawasan dan pengendalian. Dari data tersebut 

pemerintahan daerah dituntut untuk mempu melakukan pembenahan dalam 

pengelolaan barang milik daerah, agar dapat memberikan konstribusi yang lebih 

pada daerah tersebut.  

Idealnya dari pengelolaan barang milik daerah haruslah merujuk kepada 

peraturan perundang-undangan atau regulasi yang ada, maupun pada Standar 

Operasional Pekerjaan (SOP). Di Indonesia sendiri, pengelolaan barang milik 

daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah dan dalam Peraturan Mentri Dalam 

Negri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang 

milik negara atau daerah menjelaskan, pada pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwasanya 

pengelolaan barang milik negara atau daerah meliputi kegiatan, antara lain :  

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 

2. Pengadaan; 

3. Penggunaan; 

4. Pemanfaatan; 

5. Pengamanan dan Pemeliharaan; 

6. Penilaian; 

7. Pemindahtanganan; 
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8. Pemusnahan; 

9. Penghapusan; 

10. Penatausahaan; dan 

11. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian. 

 Sedangkan dalam Peraturan Mentri Dalam Negri nomor 19 tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat penambahan dalam 

ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah yang diuraikan dalam Pasal 2 

merincikan, bahwasanya ruang lingkup dari Peraturan Mentri Dalam Negri Tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi : 

1. Pejabat pengelolala barang milik daerah; 

2. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 

3. Pengadaan; 

4. Penggunaan; 

5. Pemanfaatan; 

6. Pengamanan dan Pemeliharaan; 

7. Penilaian; 

8. Pemindahtanganan; 

9. Pemusnahan; 

10. Penghapusan; 

11. Penatausahaan; dan 

12. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian 

13. Pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola 

pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLUD) 
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14. Barang milik daerah berupa rumah negara; dan 

15. Tuntutan ganti rugi. 

Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara atau daerah diatur dalam 

peraturan pemerintah pasa 3 ayat 1 dan dilaksanakan berdasarkan kepada azas : 

1. Azas fungsional,  

2. Azas kepastian hukum,  

3. Azas transparansi,  

4. Azas efisiensi 

5. Azas akuntabilitas,  

6. Azas kepastian nilai 

Permasalah yang timbul dalam pengelolaan barang milik daerah tersebut, 

membuat penulis melakukan pengamatan secara langsung (observasi) pada salah 

satu instansi milik pemerintahan daerah yang bergerak dalam urusan kesehatan, 

yaitu pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang. Pada Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang, barang milik daerah merupakan 

bagian dari aset pemerintahan.  

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban anggaran dan pendapatan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya 

yang sah. Barang milik daerah merupakan bagian dari aset pemerintah yang 

memiliki wujud. Sedangkan aset pemerintah adalah sumberdaya ekonomi yang 

dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah ataupun masyarakat, serta dapat diukur 

dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk 
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penyediaan jasa bagi masyarakat umum, maupun sumberdaya yang dipelihara 

dengan alasan sejarah dan budaya. Aset pemerintahan sendiri terbagi atas empat 

unsur yaitu, aset tetap, aset lancar, aset lainnya, maupun aset sejarah.  

Tabel I.2 Data Barang Milik Daerah (Aset Tetap) Pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Padang Panjang 

Golongan Barang Sub Barang Nilai Barang 

Tanah  Rp    9.746.415.169,00,- 

Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Rp    3.144.021.700,00,- 

Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp       144.109.000,00,- 

Alat Kantor dan Rumah 

Tangga 
Rp  10.653.621.409,00,- 

Alat Studio dan Komunikasi Rp       491.269.473,00,- 

Alat Kedokteran Rp  69.510.496.447,00,- 

Alat Labor Rp    1.374.195.110,00,- 

Gedung dan 

Bangunan 
 Rp  95.411.628.212,00,- 

Jalan dan Irigasi Jalan dan Jembatan Rp       473.125.000,00,- 

Instalasi Rp         25.567.705,00,- 

Jaringan Rp       254.739.560,00,- 

Aset Tetap Lainnya  Rp         88.974.340,00,- 

Nilai Total Barang Rp 191.138.163.632,00,- 

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang, semeter I 

     2018 

Tabel I.2 menujukan bahwasanya jumlah barang milik daerah khususnya 

aset tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Kota Padang Panjang 

menunjukan bahwa nilai barang milik daerah pada aset tetap memiliki nilai pada 

angka Rp 191.138.163.632,00,-.  

Hasil yang didapat dari pengamatan (observasi) yang penulis lakukan, 

didapat bahwasanya terdapat berbagai permasalah yang terjadi dalam pengelolaan 

barang milik daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang 

Panjang khususnya pada indikator penggunaan barang, pemanfaatan, pengaman 



 10 

dan pemeliharaan, penatausahaan barang, maupun pada indikator pembinaan, 

pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah.  

Pada saat penulis menujukan data dari Direktorat Jendral Kekayaan Negara, 

Kementrian Keuangan Tahun 2017 (Tabel I.1) kepada Pengurus Barang milik 

daerah yaitu bapak Harri Afri Roza, beliau membenarkan bahwasanya terdapat 

permasalah pengelolaan barang milik daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Kota Padang Panjang pada enam (6) indikator pengelolaan barang milik 

daerah tersebut, seperti : 

1. Pada indikator penggunaan barang dimana permasalahan yang terjadi adalah, 

penggunaan barang belum dioptimalkan dengan baik serta belum adanya 

gudang yang respentatif untuk penyimpanan barang.  

2. Kedua, pada indikator pemanfaatan barang, permasalahan yang terjadi adalah 

menyepelekan hal yang bersifat administratif dalam peminjaman barang dan 

juga ada sebagian pengguna barang atau user menyepelekan manfaat dari 

barang itu sendiri.  

3. Ketiga, dari segi pengamanan dan pemeliharaan, permasalahan yang terjadi 

adalah seperti lambannya proses penyelesaian dokumen kepemilikan barang, 

ada sebagian barang milik daerah yang belum besertifikat sehingga barang 

tersebut dikuasai oleh pihak lain.  

4. Keempat dari indikator  penghapusan barang, dimana permasalahan yang 

terjadi adalah penghapusan barang milik daerah pada rumah sakit tidak 

berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur, dari pengamatan penulis 

barang yang seharusnya dihapus tersebut hanya diletakan di gudang 
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penyimpanan dan tidak dihapuskan pada buku penggunaan barang, sehingga 

nilai barang tersebut tetap dihitung tapi pemanfaatannya tidak digunakan.  

5. Kelima, dari segi penatausahaan barang, permasaahan yang terjadi adalah 

seperti keterbatasan data serta data yang dihimpun tidak maksimal karena 

pengurus barang tidak dilibatkan dalam pengambilan kibajakan sehingga data 

yang dihimpun tidak maksimal.  

6. Terakhir, pada indikator pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dimana 

permasalahan yang terjadi adalah kurangnya sumberdaya manusia dalam 

pengelolaan barang milik daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Padang Panjang tersebut. 

Barang milik daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota 

Padang Panjang dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 

setiap tahunnya secara kuantitatif, dan kualitatif memang terus meningkat baik 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik, infrasturktur, maupun dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan rumah sakit. Dengan demikian, diperlukan kebijakan dan 

langkah yang terkoordinasi serta terpadu mengenai pengelolaan barang milik 

daerah oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang untuk 

meminimalisir kesalahan dan kerugian dalam pengelolaan barang milik daerah. 

Berdasarkan dari uraian dan latar belakang, dan berdasarkan pengamatan penulis, 

maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa dengan melakukan 

penelitian yang berjudul, “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, didapatkan perumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengelolaan barang milik daerah pada Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang ? 

2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pengelolaan barang milik daerah pada 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengelolaan barang milik daerah di Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang. 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengelolaan barang milik daerah pada 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat akademis. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran intelektual 

ke arah pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya dalam kajian 

pemerintahan, dan sebagai bahan referensi bagi siapapun yang berkeinginan 

melakukan penelitian lanjutan pada bidang yang sama. 

2. Manfaat praktis. 

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran, 

saran, dan masukan bagi lembaga pemerintah khususnya Rumah Sakit Umum 
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Daerah Kota Padang Panjang selaku penyedia pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini penulis susun ke dalam enam bab dan 

masing masing bab terdiri beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika masalah. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis menguraikan teori yang berkaitan dengan 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan dimana lokasi dan kapan waktu 

penelitian yang penulis lakukan, teknik analisa data yang penulis 

gunakan, informan penelitian yang penulis gunakan. teknik 

penulisan data yang penulis gunakan 

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisikan mengenai pengelolaan barang milik daerah, dan 

beserta hambatan yang dilalui oleh pemerintahan daerah dalam 

melakukan pengelolaan barang milik daerah di Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang. 
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BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai penelitian 

yang berupa pengolahan data yang berupa pengolahan data yang 

dianalisa dan dijelaskan secara deskriptif. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan 

penelitian saran bagi peneliti selanjutnya dan saran bagi instansi 

lain. 

 

 

 

 

 

 


