
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semenjak dikeluarkan Undang-undang NO 32 Tahun 2004 sebagai hasil

revisi dari Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Daerah, maka

ini menjadi titik awal bagi pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya

sendiri, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan dan kesempatan untuk

mengelola, mengembangkan dan membangun potensi daerah masing-masing.

Sistem yang sebelumnya lebih mengarah kepada asas sentralisasi kewenangan.

Asas sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada

pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri, kini telah

berubah wujud menjadi asas desentralisasi. Asas desentralisasi merupakan asas

yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat

atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada tingkat daerah yang

lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu sendiri (Kansil,

C.S.T:2002:3)

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara profesional

yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya

nasional yang berkeadilan serta pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah

(Widjaja: 26). Oleh karena itu pemerintah juga harus mengeluarkan Undang-

undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah



Pusat dan Daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan secara profesional,

demokratis, adil dan transparan dengan memperhatiakan kondisi, potensi dan

kebutuhan daerah (Yani,A: 2008:43).

Realisasi otonomi daerah menuntut prinsip otonomi yang transparan,

akuntabel, profesional, bertanggung jawab serta adanya pertimbangan keuangan

yang adil. Salah satu keseriusan pemerintah dalam menanggapi tuntutan tersebut

ialah dengan dikeluarkannya ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya

Nasional yang Berkeadilan, serta Keuangan Pusat dan Daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan suatu paradigma baru

mengenai pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah), yang memuat tentang

bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas serta meningkatkan nilai tambah

dalam Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah). Berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian,

penghapusan, pemindah tanganan, penata usahaan, pembinaan, pengawasan, dan

pengendalian.

Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang

didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus

perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan Negara). Pada setiap

kantor pemerintah memiliki begitu banyak aset tetap (Barang Milik Daerah) yang



harus dikelola dengan baik agar aset-aset tersebut menjadi berguna dan terjaga

kondisinya.

Terkait dengan semakin besarnya kewenangan daerah untuk melaksanakan

pengelolaan aset negara atau secara spesifik adalah pengelolaan aset daerah maka

diperlukan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara

profesional, transfaran, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari perencanaan,

pengelolaan/pemanfaatan dan pengawasan (Mardiasmo : 2002).

Barang milik daerah adalah kekayaan daerah yang perlu dikelola secara

tertib, efektif, dan efisien sehingga dapat di daya gunakan secara optimal dalam

mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah juga perlu

meningkatkan tertib administrasi dan inventarisasi penyelenggaraan urusan

pemerintah daerah di segala bidang, termasuk di dalamnya tertib administrasi

barang yang di miliki daerah sesuai peraturan yang berlaku.

Khusus barang milik daerah, sebagai implementasi ketentuan pasal 81

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah, di Riau telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan di Kabupaten Kuantan

Singingi juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Aset Tetap. Dalam rangka menjamin terlaksananya

pengelolaan barang milik daerah, perlu pemahaman dan kesamaan persepsi dan

langkah secara integral dan menyeluruh dari semua Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dalam pengelolaan barang milik daerah.



Dasar hukum yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah

adalah:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah.

3) Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Barang Milik Daerah.

4) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

5) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kebijakan-kebijakan tersebut secara normatif cukup mendukung dan

menjadi acuan dalam pengelolaan barang milik daerah pada Kantor Dinas Sosial

dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. Namun hasil pengelolaan barang

milik daerah belum dapat dikatakan sempurna.

Hal ini secara empiris dalam implementasinya ada beberapa faktor yang

cukup mempengaruhi, di antaranya kurang fahamnya regulasi tentang pengelolaan

barang milik daerah oleh pejabat pengelola, pengguna, maupun pengurus barang

yang berada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Disamping itu juga disebabkan oleh kurang disiplin dan kurang profesionalnya

pengurus barang dan penyimpan barang serta kurangnya motivasi yang diberikan



implementor kepada pejabat atau pengurus barang dalam pengelolaan barang

milik daerah.

Kegiatan pengelolaan barang daerah dengan melaksanakan tertib

administrasi pengelolaan barang milik daerah, merupakan unsur penting dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Karena itu,

barang daerah harus dikelola dengan baik dan benar, dengan semakin

meningkatnya tugas penyelenggara pengelolaan barang daerah, maka hal ini

menjadi tantangan tersendiri bagi pejabat pengelola barang milik daerah,

khususnya pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan

Singingi.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi merupakan

salah satu instansi pemerintah yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas-

aktivitas pemerintah. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai, maka kantor

ini membutuhkan berbagai bentuk aset tetap (Barang Milik Daerah). Berikut ini

disajikan tabel tentang kondisi aset tetap (Barang Milik Daerah) pada Dinas Sosial

dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi



Tabel 1.1 : Daftar Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

No. Aset Tetap (Barang Milik
Daerah)

Jumlah
Kondisi Aset

Baik
KB/

Rusak
Hilang

Dalam
Pengerjaan

1 Tanah 1 1
2 Gedung dan Bangunan

1. Gedung Kantor
2. Bangunan Bukan

Gedung

1 1

2 - 2

3 Peralatan dan Mesin
1. Alat-alat Telekomunikasi
2. Alat-alat Transportasi
3. Alat-alat Kantor

a. Mebel Kantor
b. Mesin-mesin

Kantor

4 2 2
10 7 3

210 164 42 4

38 25 11 2

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
1. Jalan
2. Irigasi
3. Jaringan

1 1
- -
4 3 1

5 Aset Tetap lainnya
1. Buku Perpustakaan
2. Barang Bercorak seni

Budaya (hiasan)
3. Tanaman

150 87 40 23

36 23 9 4

25 12 3 10
6 Konstruksi dalam

Pengerjaan
4 - - 4

Jumlah 486 326 113 43 4
Persentase 100% 67,1% 23,2% 8,9% 0,8%

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singing 2014

Dari tabel diatas, dapat dilihat aset tetap (Barang Milik Daerah) pada

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun total aset

tetap (Barang Milik Daerah) berjumlah 486 aset tetap, dengan rincian sebanyak

326 atau 67,1% aset tetap (Barang Milik Daerah) berada dalam kondisi baik,

dalam kondisi rusak sebanyak 113 atau 23,2% aset tetap (Barang Milik Daerah),

dalam kondisi hilang sebanyak 43 atau 8,9% aset tetap (Barang Milik Daerah),

dan dalam kondisi pengerjaan sebanyak 4 atau 0,8% aset tetap (Barang Milik

Daerah).



Dari jumlah dan kondisi aset tetap (Barang Milik Daerah) yang disajikan

diatas mencerminkan dalam kondisi yang baik, namun kondisi aset tetap (Barang

Milik Daerah) yang lainnya tidak boleh kita lupakan, baik yang rusak, hilang,

maupun yang dalam pengerjaan. Walaupun jumlah aset tetap (Barang Milik

Daerah) yang rusak dan hilang serta yang dalam pengerjaan jauh lebih kecil, tetapi

mempunyai nilai harga yang apabila dirupiahkan mempunyai nilai yang sangat

besar.

Agar aset tetap (Barang Milik Daerah) yang dalam kondisi rusak maupun

yang hilang serta yang dalam pengerjaan yang sangat besar nilainya tidak menjadi

sia-sia dan terbengkalai, maka dibutuhkan suatu pengelolaan aset tetap (Barang

Milik Daerah) yang baik dan efektif dengan meletakkan sumber daya manusia

yang handal, berkompeten dan paham dalam bidangnya.

Kemudian terdapat permasalahan lain mengenai pengelolaan aset tetap

(Barang Milik Daerah) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan

Singingi, yaitu keterbatasan jumlah aset tetap yang ada dalam masing-masing

bidang yang ada seperti tidak semua bidang diberi AC, mesin-mesin kantor yang

masih terbatas seperti printer yang jumlahnya terbatas, dan mesin print foto copy

yang tidak layak digunakan lagi. Selain itu kondisi objektif asset tetap dan

pencatatan yang tidak tertib juga menjadi masalah tersendiri pada kantor ini yaitu

adanya beberapa aset tetap yang tidak tercatat secara tepat berdasarkan proses

pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) yang benar.



Table 1.2 : Pendataan Aset Tetap Pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

No.
Aset Tetap

(BMD)
KIB

Dokumen
Kepemilikan

RKBU RKPBU KPB Pencatatan

1 Tanah A Ada
Tidak
ada

Tidak ada
Tidak
ada

Ada

2
Peralatan
dan Mesin

B
Ada tapi tidak

semuanya
Ada

Ada tapi
tidak

semuanya

Sebagian
ada

Ada tapi
tidak

lengkap

3
Gedung dan
Bangunan

C Tidak ada Ada
Ada tapi

tidak
semuanya

Sebagian
ada

Ada tapi
tidak

lengkap

4
Jalan, Irigasi
dan Jaringan

D - - - - -

5
Aset Tetap

lainnya
E Tidak ada

Tidak
ada

Tidak ada
Tidak
ada

Tidak ada

6
Konstruksi

dalam
pengerjaan

F - Ada Tidak ada
Tidak
ada

Ada tapi
tidak

lengkap
Sumbr : Data Olahan Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi 2014

Keterangan :
KIB : Kartu Inventris Barang
RKBU : Rencana Kebutuhan Barang Unit
RKPBU : Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit
KPB : Kartu Pemeliharaan Barang

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dokumen kepemilikan barang

pada KIB B tidak lengkap, KIB E tidak ada dan KIB F tanpa keterangan. RKBU

yang tidak ada pada KIB A dan KIB E. RKPBU yang tidak ada pada KIB A, tidak

lengkap pada KIB B dan KIB C, serta tidak ada pada KIB E dan KIB F dan tanpa

keterangan pada KIB D. KPB tidak lengkap pada KIB B dan KIB C, serta tidak

ada pada KIB A, KIB E dan F, dan tanpa keterangan pada KIB D. Pencatatan

tidak lengkap pada KIB B, KIB C, dan KIB F, dan tidak ada pada KIB E.

Hal ini menunjukkan masih rendahnya proses pengelolaan aset tetap

(Barang Milik Daerah) pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kuantan Singingi. Permasalahan lain yang penulis temui dalam pengelolaan aset

tetap (Barang Milik Daerah) pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja



Kabupaten Kuantan Singingi adalah mengenai tidak terlaksananya pengamanan

terhadap Barang Milik Daerah, seperti tidak diberikan pengamanan fisik terhadap

alat-alat angkutan yang tidak diberikan perlindungan berupa garasi, tidak ada

pemagaran terhadap gedung, tidak diberi kunci ganda pada pintu kantor dan lain

sebagainya. Selain itu tidak semua barang memiliki dokumen kepemilikan yang

lengkap.

Berikut disajikan tabel tentang pelatihan pengelolaan aset tetap (Barang

Milik Daerah) yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel 1.3 : Pelatihan dan Pembinaan dalam Hal Pengelolaan Aset Tetap
(Barang Milik Daerah)

No Nama Kegiatan Sasaran Lokasi Tahun

1
Sosialisasi

Pengelolaan BMD
Disosnaker Pemda Kuansing 2008

2
Bimbingan Teknis
Pengelolaan BMD

Pengurus
Barang

Pemda Kuansing 2010

3
Pelatihan

Pengelolaan Aset
Tetap (BMD)

Pengurus
Barang

Hotel Mutiara
Merdeka (Pekanbaru)

2012

4
Bimbingan Teknis
Pengelolaan BMD

Pengurus
Barang

Pemda Kuansing 2013

Sumber : Data Olahan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi 2014

Dari tabel diatas dapat dijelaskan tentang pelatihan dan pembinaan yang

telah dilakukan Disosnaker dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah),

yaitu sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sasaran Disosnaker

berlokasi di Pemda Kuantan Singingi yang di adakan pada tahun 2008, Bimbingan

Teknis dengan sasaran pengurus barang berlokasi di Pemda Kuantan Singingi

pada tahun 2010 dan 2013, dan Pelatihan Barang Milik Daerah dengan sasaran

pengurus barang berlokasi di Pekanbaru pada tahun 2012. Hal ini membuktikan



masih jarangnya pelatihan dan pembinaan yang di lakukan oleh Disosnaker dalam

hal pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah)

Dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) harus di buat suatu

rencana kerja yang matang serta adanya suatu mekanisme kerja yang baik agar

tercapainya tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Demikian juga halnya

dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) sangat dibutuhkan suatu tata

kerja yang baik sehingga tanpa adanya kerjasama serta partisipasi dari seluruh

pegawai, maka target yang telah di tentukan akan tercapai secara maksimal.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas serta gejala-gejala

yang penulis temukan di lapangan, maka penulis tertarik untuk membahas dan

menganalisanya dengan melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR

13 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ASET TETAP (BARANG

MILIK DAERAH) PADA KANTOR DINAS SOSIAL DAN TENAGA

KERJA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”



1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) Pada Dinas Sosial

dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singing berjalan dengan baik sesuai

Peraturan daerah No. 13 Tahun 2011 Kabupaten Kuantan Singingi ?

2. Apakah hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pengelolaan aset tetap

(Barang Milik Daerah) pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kuantan Singingi ?

3. Apakah upaya-upaya yang di lakukan Kantor Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengelolaan aset tetap (Barang

Milik Daerah) ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada

Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dilapangan dalam

pelaksanaan pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada Kantor

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kuantan Singingi dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap (Barang Milik

Daerah).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi bagi instansi pemerintah yang menjadi objek

penelitian, agar mengetahui hambatan-hambatan dan upaya yang di



lakukan sesuai Peraturan daerah No. 13 Tahun 2011 tentang pengelolaan

aset tetap (Barang Milik Daerah), yang dalam hal ini ialah Kantor Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang

pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari enam bab yang masing-masing bab

terdiri dari beberapa sub bab seperti yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar balakang masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang konsep, definisi konsep, konsep

operasional/variable penelitian, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber

data, serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang berisikan keberadaan Kantor Dinas Sosial

dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Bab ini menguraikan tentang identitas responden, pembahasan

pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada Kantor Dinas Sosial

dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dan hambatan-hambatan

serta upaya dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari

hasil penelitian, serta saran-saran yang diperlukan


