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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Hal ini merupakan upaya dalam mewujudkan 

good governance. Secara umum, yang dimaksud dengan aset pemerintah daerah 

adalah semua bentuk kekayaan atau sumber daya ekonomiekonomi yang dikuasai 

pemerintah daerah dan digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan 

pemerintah daerah. Aset terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Aset Tetap adalah aset berwujud yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk di gunakan atau 

dimaksudkan untuk di gunakan dalam kegiatan pemerintah atau di manfaatkan 

oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan kontruksi 

dalam pengerjaan. 

Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang 

digunakan dan dimanfaatkan guna menunjang berjalannya tugas dan fungsi 

tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa Barang 

Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan 

lain yang sah.  
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Menurut  Bolendea (2017), Barang Milik Daerah merupakan unsur yang 

sangat penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dan menjadi 

salah satu indikator dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang 

akan memberikan pengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah tersebut. Sehingga pengelolaan dan penatausahaan Barang 

Milik Daerah (BMD) harus dikelola dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini di jelaskan pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, 

bahwa setiap intansi pemerintah untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Permendagri No 19 tahun 2016 menjelaskan bahwa Pengelolaan Barang 

Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan 

dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan 

pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, 

penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Adapun yang 

dimaksud dengan penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Padang belum efektif 

dan belum maksimal dilaksanakan sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007, 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.Hal ini karena adanya 

keterbatasan data pendukung asset tetap dan SDM. Demikian pula pelaksanaan 

akuntansi asset tetap, masih ada keterbatasan kemampuan pegawai yang 
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melaksanakan proses akuntansi sehingga dalam pelaksanaan belum mengikuti 

peraturan yang berlaku yang telah di tetapkan peraturan dan perundang-

undangan(KH, 2013). 

Penelitian Bolendea (2017) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Manadomenunjukkan bahwa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang 

Milik Daerah di Pemerintah Kota Manado telah dilaksanakan sesuai dengan 

Permendagri No 19 Tahun 2016. Namun dalam pelaksanaan penggunaan BMD 

masih ada beberapa pihak yang belum menggunakan barang tersebut sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Pengelolaan Aset Tetap oleh Bidang Aset pada DPPKAD Kota Tomohon 

sebagai pembantu Pengelola telah sesuai dengan Permendagri No 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan 

Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / 

Daerah. Namun dalam beberapa siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah masih 

terdapat ketidak sesuaian dengan peraturan perundang undangan yang berlaku 

(Kolinug, 2015). 

Sedangkan Kalangi (2017) dan Sondakh (2017) menyebutkan bahwa 

Pengelolaan Barang Milik Daerah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah. 

Terkait dengan pengelolaan barang milik daerah di kabupaten Jepara, 

berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Assisten Administrasi Setda Jepara 
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dalam rapat koordinasi penyusunan RKBMD dan RKPBMD Kabupaten Jepara 

tahun anggaran 2019, tanggal 3 Juli 2018 di Gedung Shima Jepara. Dalam 

sambutannya disampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2017, Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).Namun BPK 

masih menemukan beberapa adanya kelemahan, diantaranya tentang pengelolaan 

aset tetap belum memadai. BPK menyebutkan perencanaan kebutuhan BMD 

belum sesuai ketentuan pengelolaan BMD dan penatausahaan aset tetap 

Pemerintah Kabupaten Jepara juga belum memadai. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara merupakan 

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati Jepara melaksanakan 

urusan pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Disdukcapil Kabupaten Jepara  

memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan kebutuhan dokumen 

kependudukan.  

Disdukcapil Kabupaten Jepara dipimpin oleh Kepala Dinas. Berdasarkan 

Permendagri No 19 tahun 2016, dijelaskan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang sekarang berubah menjadi Perangkat Daerah selaku 

pengguna barang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas 

pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya. 
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Secara geografis wilayah Kabupaten Jepara sangat luas, yang terbagi 

dalam 16 Kecamatan. Sehingga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara mempunyai mitra kerja 

dengan 16 kecamatan dalam memberikan pelayanan dokumen kependudukan. 

Untuk optimalisasi pelayanan di kecamatan, Disdukcapil mendistribusikan aset ke 

kecamatan yang digunakan dalam membantu memberikan pelayanan kepada 

masyarakat terkait dengan permohonan dokumen kependudukan berupa Kartu 

Tanda Penduduk (KTP)  danKartu Keluarga (KK). 

Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan dan penatausahaan Barang 

Milik Daerah bukan hanya yang berada di Disdukcapil Kabupaten Jepara, namun 

terkait juga dengan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah yang 

berada di kecamatan. Selain hal tersebut, adanya isu bahwa adanya barang yang 

ada catatannya namun secara fisik barang tersebut tidak diketahui keberadaannya. 

Dalam hal pemeriksaan BPK beberapa tahun terakhir, Disdukcapil Kabupaten 

Jepara merupakan salah satu perangkat daerah perangkat daerah yang menjadi 

sampel pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik melaksanakan 

penelitian tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan 

mengambil judul penelitian “Analisis Pengelolaan dan Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Jepara”. 
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1.2. Ruang Lingkup Masalah (Batasan Masalah) 

Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki 11 alur kegiatan. Di mulai dari 

alur Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, 

Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, 

Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan 

Pengendalian. Agar pembahasan tidak terlalu meluas, penulis memberikan 

batasan penelitian pada Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Penggunaan, 

Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah.Objek penelitian dilakukan 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.Penelitian ini 

mendiskripsikan tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah 

pada Disdukcapil Kabupaten Jepara. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, berikut ini merupakan 

rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini: 

1. ApakahPengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

Disdukcapil Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah? 

2. Apakah kendala yang di hadapi dalam mengelola dan menatausahakan 

barang milik daerah pada Disdukcapil Kabupaten Jepara? 

3. Apakah upayayang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan 

dalam pengelolaan dan penatauasahaan Barang Milik daerah pada 

Disdukcapil Kabupaten Jepara? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis kesesuaian Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada Disdukcapil Kabupaten Jepara berdasarkan Permendagri 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah. 

2. Menganalisis tentang kendala/permasalahan yang di hadapi dalam 

mengelola dan menatausahakan barang milik daerah pada Disdukcapil 

Kabupaten Jepara. 

3. Menganalisis tentang upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi 

kendala/permasalahan dalam pengelolaan dan penatauasahaan Barang Milik 

daerah pada Disdukcapil Kabupaten Jepara. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang yang diharapakan dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Dapat dijadikan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dengan 

penelitian yang sejenis. 

2. Dapat memberikan masukan terhadap Pemerintah Kabupaten Jepara secara 

umum dan Disdukcapil Kabupaten Jepara secara khusus dalam 

meminimalisasi kendala / permasalahan terkait Pengelolaan dan 
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Penatausahaan Barang Milik Daerah, sehingga dapat meningkatkan kinerja 

pada masa yang akan datang. 


