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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bergulirnya kebijakan nasional tentang pelaksanaan otonomi daerah, telah 

membawa perubahan sistem pemerintahan, utamanya kewenangan yang besar 

kepada daerah. Pemberlakuan UU No 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU 

No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan system 

pemerintahan yang sentralistik ke desentralistik yang lebih nyata, luas dan 

bertanggung jawab serta mengacu kepada terjaganya  kepentingan daerah dalam 

segenap aspek kenegaraan dan pengaturan pemerintahan dengan mengutamakan 

kepentingan rakyat. Otonomi daerah itu sendiri pada dasarnya adalah salah satu 

bentuk pemenuhan pasal 18 dan pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan agar 

Sumber Daya Alam (SDA) dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi 

kepentingan dan kemakmuran rakyat. 

Semakin meningkatnya tuntutan  masyarakat dalam pemberian pelayanan 

publik, maka pemberian otonomi daerah sangat diperlukan masyarakat. 

Kenyataan ini menuntut pemerintah daerah terus berupaya dalam perbaikan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. 

Sejalan meningkatnya urusan pemerintah daerah tersebut terjadi pula peningkatan 

jumlah dan jenis aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang 

merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan 

pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan. 
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Pengelolaan aset daerah selama ini  telah berjalan,  namun belum 

terlaksana sebagaimana yang diharapkan untuk mencapai daya guna dan hasil 

guna yang maksimal, sehingga diperlukan peraturan-peraturan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah. Selama ini pengelolaan barang 

inventaris daerah dilaksanakan atas dasar ketentuan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 sebagai peraturan pokok 

terhadap aturan barang inventaris Pemerintah Daerah. 

Menuju kesempurnaan pelaksanaan administrasi aparatur pemerintah 

sebagai bagian integral upaya ke arah pencapaian tujuan pembangunan nasional, 

maka diperlukan adanya barang daerah yang diadakan dan dimanfaatkan oleh 

pemerintah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kegiatan 

pelaksanaan tugas pokok sangat memerlukan perlengkapan sebagai alat kerja 

dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok, misalnya alat-alat per unit yakni 

computer, meja, kursi, dan lain sebagainya, dengan dukungan prasarana unit yang 

memadai, maka pegawai dapat melaksanakan tugas pokok yang fungsinya sesuai 

dengan tujuannya.  

Namun dalam perkembangannya untuk menghadapi otonomi daerah, 

pemerintah daerah tidak hanya mengoptimalkan pada potensi pajak dari sektor 

properti saja, tetapi juga harus mengetahui jumlah dan sejauh mana pemanfaatan 

aset properti yang dimiliki pemerintah daerah saat ini. Manajemen aset properti 

ini sangat penting diketahui karena di samping sebagai penentuan aktiva tetap 
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dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai 

salah satu sumber pendapatan. 

Salah satu masalah utama pemerintah daerah dalam pengelolaan aset 

daerah (municipal asset management) adalah ketidaktertiban administrasi dalam 

pengendalian inventarisasi aset. Padahal, inventarisasi aset merupakan ”jantung” 

didalam siklus pengelolaan aset. Kondisi ini jelas menyebabkan pemerintah 

daerah mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti seberapa besar aset 

yang dimiliki, aset-aset mana saja yang telah dikuasai atau bahkan yang 

sebenarnya berpotensi dan memiliki peluang investasi tinggi. 

Pemanfaatan aset properti hanya dapat dioptimalkan apabila penilaian 

terhadap properti daerah secara keseluruhan sudah dipenuhi. Penilaian terhadap 

properti tidak dapat dilakukan secara sembarangan tetapi harus melalui 

perhitungan dan analisis secara profesional dengan pertanggungjawaban nilai 

yang wajar dan marketable, sehingga hasil yang diharapkan dari penilaian properti 

tersebut mempunyai nilai yang akurat. 

Unit Pengelolaan aset daerah sangat beperan dalam pengadaan serta 

pengelolaan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

organisasi, karena faktor-faktor lain seperti sumber daya manusia dan system 

kerja yang tidak dapat dioptimalkan penggunaannya tanpa dukungan sarana dan 

prasarana yang memadai. Oleh karena itu, sistem pengelolaan aset daerah 

senantiasa dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan berprinsip pada 

transparansi dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, agar hasilnya dapat 
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dipertanggungjawabkan dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi 

kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. 

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang ada di Republik 

Indonesia, dengan kondisi geografis, wilayah dan jumlah penduduk yang ada, 

Provinsi Riau memiliki daerah-daerah yang memiliki potensi di masing-masing 

sektor dan untuk mendukung kualitas pelayanan, pemerintah Provinsi Riau 

didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta sarana dan 

prasarana yang dimiliki. Berikut tabel anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD) Pemerintah Provinsi Riau. 

Table 1.1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi 

Riau 

No Tahun 
Pendapatan Belanja 

Dalam Triliun Rupiah Dalam Triliun Rupiah 

1 2010 4.35  4.27 

2 2011 4.62  4.8 

3 2012 6.64  8.37 

4 2013 8.92  8.92 

5 2014 7.4 8.85 

6 2015 7.41 11.39 

7 2016 7.23 10.36 

8 2017 8.86 11.01 
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 

Dari tabel diatas diperoleh gambaran bahwa anggaran yang dimiliki oleh 

Pemerintah Provinsi Riau dari tahun 2010 hingga tahun 2017 mengalami 

peningkatan yang cukup besar hal ini tentu sangat berpengaruh dalam mendukung 

kualitas pelayanan pembangunan dipemerintah Provinsi Riau. Namun dengan 

anggaran yang sebesar itu Pemerintah Provinsi Riau tak terlepas dari berbagai 
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permasalahan, mulai dari rendahnya penyerapan anggaran sampai dengan belum 

baiknya kualitas pelayanan yang diberikan. 

Masalah lain yang dihadapi oleh Provinsi Riau dalam bidang pengelolaan 

aset daerah yaitu pada pemanfaatan aset daerah. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan adalah 

pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) dalam bentuk sewa, 

pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna 

dengan tidak mengubah status kepemilikan. Berikut tabel aset yang dimiliki oleh 

Pemerintah Provinsi Riau. 
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Table 1.2 

Daftar Aset Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Riau 

 

No Nama Aset Daerah Jumlah Harga Keterangan 

1. Tanah (bidang) 6.368.740.465.586,24  

2. Peralatan dan Mesin 3.805.087.325.950,12 Alat Angkutan Darat 

Bermotor, Alat Kantor 

Dan Rumah Tangga, Alat 

Studio dan Komunikasi, 

Alat Keamanan 

3. Gedung dan 

Bangunan 

9.241.668.834.078,22  

4. Jalan, Irigasi, 

Jaringan 

992.791.436.973,66 Jaringan 

5. Aset Tetap Lainnya 1.771.490.981.564,08 Buku Perpustakaan, 

Barang Bercorak 

Kesenian/Kebudayaan, 

Aset Tetap Renovasi 

Jumlah Total Aset 23.532.601.999.414,40  
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 

Dari tabel diatas membuktikan begitu banyak aset daerah yang dimiliki 

oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, yaitu mulai 

dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, 

serta aset tetap lainnya. Ini semua harus dikelola dengan baik agar menjadi nilai 

tambah dan bermanfaat untuk kemajuan Provinsi Riau. 

Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya mendukung pengelolaan aset yang 

optimal telah memberikan dana yang cukup besar setiap tahun pada OPD 

(Organisasi Pemerintahan Daerah) BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah) Provinsi Riau, Berikut tabel anggaran dana di OPD (Organisasi 

Pemerintahan Daerah) BPKAD (Badan Pengelolaan Keuanga dan Aset Daerah) 

Provinsi Riau. 
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Tabel 1.3 

Jumlah Anggaran Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau 

No Tahun  Anggaran Realisasi 

1 2014 115.650.000.000 112.792.460.160 

2 2015 111.355.000.000 101.634.439.000 

3 2016 97.700.000.000 90.972.046.261 
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 

Berdasarkan tabel cukup banyak anggaran yang diterima oleh organisasi 

pemerintah daerah (OPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Provinsi Riau, walaupun menurun jumlahnya setiap namun realisasinya tetap 

dibawah jumlah yang telah dianggarkan seharusnya Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau bisa mengoptimalkan aset-aset yang ada 

diProvinsi Riau. Namun pada praktiknya terdapat beberapa penyalahgunaan 

dalam pemanfaatan barang milik daerah, seperti adanya beberapa pensiunan 

Pegawai Negeri Sipil yang belum mengembalikan barang-barang milik daerah 

yang semestinya hanya berlaku selama masa jabatannya seperti rumah dinas dan 

kendaraan dinas seperti yang terlihat pada tabel 1.4 berikut ini. 

Tabel 1.4 

Jumlah Aset Daerah Yang Pemerintah Provinsi Riau yang Tidak Sesuai 

Peruntukannya 

 

 

No 

 

Nama aset 

 

Jumlah 

keseluruhan 

Jumlah 

yang 

terdata 

Jumlah yang 

digunakan 

secara legal 

Jumlah yang 

digunakan 

Secara Ilegal 

1. Rumah 

Dinas 

308 233 123 110 

2. Mobil 

Dinas 

2000 638 345 293 

Total 2308 871 468 403 
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 
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Berdasarkan tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa banyaknya aset yang 

belum terdata dan terdapat setengah dari jumlah aset yang terdata digunakan 

secara ilegal atau tidak sesuai dengan peruntukannya, rumah dinas dan mobil 

dinas banyak digunakan oleh orang yang bukan haknya untuk menggunakan aset 

tersebut.    

Hal ini dapat memunculkan masalah seperti tidak meratanya 

pendistribusian barang-barang milik daerah kepada pegawai  karena sebagian dari 

aset daerah tersebut masih ditahan oleh pegawai sebelumnya yang masa 

jabatannya sudah berakhir.  

Permasalahan ini apabila dibiarkan berlarut-larut tentunya akan 

memunculkan permasalahan lebih besar kedepannya, terutama menjadi temuan 

BPK(Badan Pemeriksa Keuangan) yang tentu sedikit banyaknya akan 

mengganggu perdikat WTP(wajar tanpa pengecualian) yang telah diterima 

Provinsi Riau dari sejak tahun 2014 lalu. 

Dengan melihat permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul penelitian “MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET OLEH BADAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVISI RIAU 

(Studi Pelaksanaan Pengamanan Aset Mobil Dinas)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah di dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1.  Bagaimana manajemen pengelolaan aset oleh Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada pelaksanaan pengamanan 

aset mobil dinas? 

2. Faktor-faktor apa saja penyebab, penghambat pengembalian aset mobil 

dinas di Pemerintah Provinsi Riau? 

1.3 Tujuan Penilitian 

Adapun tujuan dari penilitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui manajeman pengelolaan aset pada pengamanan aset 

daerah khususnya aset mobil dinas di Pemerintah Daerah Provinsi Riau, 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab, penghambat pengembalian aset 

mobil dinas di Pemerintah Provinsi Riau. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu : 

a. Manfaat : 

- Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi disiplin ilmu 

Administrasi Negara, khususnya tentang Manajemen Aset. 

- Bagi Pemerintah Provinsi Riau agar dapat menjadikan hasil 

penelitian ini sebagai salah satu referensi dalam menentukan 

kebijakan pengeloaan aset daerah guna meningkatkan pendapatan 

asli daerah. 
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b. Manfaat Praktis : 

- Dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti/penulis lain 

yang hendak meneliti tenatang Pengelolaan Aset Daerah. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan ini secara keseluruhan yang mana terdiri dari 

enam bab dan sub-sub bab antara lain meliputi sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, Tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, serta sistematika penulisan. 

Bab II : Kerangka Teori 

Dalam bab ini menguraikan tentang berbagai pendapat teori yang erat 

permasalahannya dan terdiri dari landasan teori, definisi, konsep, 

pandangan islam, konsep operasional, serta kerangka berfikir. 

Bab III : Metodelogi Penelitian 

Pada bab ini menguraikan tentang metodelogi penelitian dari beberapa tipe 

penelitian, yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis sumber data, populasi 

dan sampel, tekhnik pengumpulan data serta analisa. 

Bab IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Bab ini berisikan tentang keadaan umum kondisi pada Kantor Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. 

Bab V : Hasil Penilitian dan Pembahasan 

Didalam bab ini memuat hasil dari penilitian pembahasan yang dilakukan. 
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Bab VI : Penutup 

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari 

hasil penilitian serta saran-saran yang diperlukan. 

 

 

 

 


