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BAB III

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

3.1. Kondisi Umum Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peneliti mencoba menelusuri kondisi umum pengelolaan barang milik

daerah di Pemerintah Kabupaten Kediri. Sebelumnya peneliti merupakan

PNS pada Pemerintah Kabupaten Kediri sejak Tahun 2010 dengan

penempatan pertama di Kantor Kecamatan Kandat sebagai staf di subbag

keuangan dan perencanaan. Selanjutnya pada Tahun 2012, Peneliti

dipindahtugaskan di Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah. Salah satu dasar pemindahan peneliti ke Bidang Aset BPKAD

adalah untuk membantu membenahi pengelolaan aset dan operasional

Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMBADA).

Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7

tentang Akuntansi Aset tetap, menyatakan bahwa aset adalah sumber daya

ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya

nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat

umum dan sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
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Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah mendapat

penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, serta

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 17  Tahun  2007  tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa yang

disebut sebagai barang milik daerah sebagai berikut :

1. Barang milik Daerah meliputi:

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan

b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;

2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang

sejenis;

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/

kontrak;

c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang;

atau

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2007, pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pejabat pengelola

barang milik daerah yang terdiri dari: (1) Kepala Daerah selaku pemegang

kekuasaan pengelolaan barang milik daerah; (2) Sekretaris Daerah selaku

pengelola barang; (3) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit

pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola; (4) Kepala SKPD

selaku pengguna; (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa

pengguna; (6) Penyimpan barang milik daerah; dan (7) Pengurus barang

milik daerah.

Adapun wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat
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pengelola barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 17 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan

barang milik daerah, mempunyai wewenang :

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau

pemindahtanganan tanah dan bangunan;

c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;

d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah  yang

memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang

milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan

f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain

tanah dan/atau bangunan.

2. Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggung

jawab:

a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang

milik daerah;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik

daerah;

c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/

perawatan barang milik daerah;

d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan

pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui

oleh Kepala Daerah; melakukan koordinasi dalam

pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;   dan

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan
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barang milik daerah.

3. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang

milik daerah bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan

pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing

SKPD;

4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang

milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada

Kepala Daerah melalui pengelola;

b. mengajukan permohonan penetapan status untuk

penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang

diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah

kepada Kepala Daerah melalui pengelola;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah

yang berada dalam penguasaannya;

d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang

dipimpinnya;

e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang

berada dalam penguasaannya;

f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah

berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan

barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada

Kepala Daerah melalui pengelola;
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g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada

Kepala Daerah melalui pengelola;

h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan

barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna

Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan

(LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.

5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna

barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit

kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang bersangkutan;

b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah

yang berada dalam penguasaannya;

c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;

d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang

berada dalam penguasaannya;

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan

barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa

Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa

Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam

penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah
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yang bersangkutan.

6. Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan

menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa

pengguna; dan

7. Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam

pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.

3.2. Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

Badan Pemeriksan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi awal dari penyajian

Neraca Aset yang menjadi bagian dari penyusunan Neraca dan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah akan

dapat menyajikan Nilai yang Akuntabel dan Material di dalam Neraca dan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun, dari Opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kediri,

membuktikan bahwa masih ada penyajian di Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah. Menurut Bapak Nono, selaku Inspektur Pembantu

mengatakan bahwa :

“Setiap tahun selalu masalah aset yang menjadi fokus perhatian
pemeriksa dan selama 3 tahun terakhir selalu menjadi salah satu
pengecualian dalam Opini LHP BPK RI”

Pernyataan yang menarik peneliti karena saat itu awal dari

penempatan tugas sebagai staf di Bidang Aset Badan Pengelolaan

Keuangan Aset Daerah (BPKAD) setelah lebih dari 2 Tahun bertugas di

Subbag Keuangan dan Perencanaan Kantor Kecamatan Kandat Kab.

Kediri, karena dasar penempatan tugas di Bidang Aset BPKAD adalah

untuk menambah staf yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi

dan menguasai pengelolaan aset daerah, termasuk penyajian neraca
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aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari data dan informasi yang dikumpulkan peneliti dari Pemerintah

Kabupaten Kediri, bahwa dalam periode Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Kediri periode tahun 2012 s/d 2014 mendapatkan

opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) RI. Pengecualian dalam Laporan hasil Pemeriksaan

BPK RI tersebut sebagai berikut :

1. LHP atas LKPD Tahun 2012, Opini Wajar Dengan

Pengecualian; Pengeculian pada Aset Tanah Perumahan

milik Pemerintah Kabupaten Kediri di Desa Bendo dan Desa

Darungan Kec. Pare yang saat pemeriksaan telah berdiri

Perumahan Penduduk. Penduduk juga memegang Bukti

Kepemilikan Tanah yang sama dengan Bukti Kepemilikan

Pemerintah Kabupaten Kediri. Sehingga pemeriksa tidak

memiliki keyakinan yang memadai atas penyajian Nilai Aset

Tanah di Desa Bendo dan Desa Darungan Kec. Pare karena

adanya penguasaan oleh pihak ketiga.

2. LHP atas LKPD Tahun 2013, Opini Wajar Dengan

Pengecualian; Pengecualian terdapat pada Penatausahaan

Aset Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Dinas

Pertamanan dan Kebersihan dan Penghapusan Aset

terdampak Erupsi Gunung Kelud. Penatausahaan Aset LPJU

dinilai tidak memberikan informasi dengan keadaan yang

sebenarnya, Jumlah Beban Sambungan Jaringan LPJU yang

tercatat di PT. PLN yang menjadi beban Pemerintah

Kabupaten Kediri lebih besar daripada Jumlah Unit LPJU.

Sedangkan Penghapusan Gunung Kelud, terjadi karena
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kurang valid dan teliti dalam menyusun Daftar Aset yang

terdampak Erupsi Gunung Kelud berdasarkan Data Induk

Aset di Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMBADA)

sehingga terjadi Usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) berbeda dengan data induk aset di SIMBADA.

3. LHP atas LKPD Tahun 2014, Opini Wajar Dengan

Pengecualian; Pengecualian terdapat pada penyajian Aset

Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ) yakni Lampu

Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Kebersihan dan

Pertamanan. Dari Penyajian Saldo Aset Tetap Jalan Jaringan

dan Jaringan, tidak termasuk Lampu Penerangan Jalan

Umum (PJU) yang belum diketahui nilainya. Dari LHP BPK

sebelumnya yang telah diungkap, bahwa pada tahun 2014

masih terdapat 89,87 % dari total unit PJU (Lampu dan Tiang)

yang belum diketahui nilainya. Sehingga BPK tidak dapat

memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat

tentang nilai tersebut, karena data dan informasi yang

tersedia tidak cukup memadai.

3.3. Mendalami Permasalahan Pengelolaan Barang Milik Daerah dari

Temuan dan Pengecualian Opini dalam LHP BPK RI.

Dari wawancara  narasumber yang menangani Laporan Hasil

Penelitian BPK RI di situs penelitian dan beberapa dokumen yang bisa

dikumpulkan, Peneliti merinci ada tiga hal yang bisa dijadikan pokok –

pokok permasalahan di dalam pengelolaan barang milik daerah di

Pemerintah Kabupaten Kediri yang bisa dilihat dalam tabel 3.1 seperti

berikut ini :
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Tabel 3.1

Tahapan dan Bentuk Pengelolaan BMD

Tahapan Bentuk (Noema)

1. Perencanaan 1. Pengangaran, kondisi barang
milik daerah, kebutuhan barang
milik daerah.

2. Pengelolaan 2. Pengadaan, Penggunaan,
Pemanfaatan, pengamanan dan
pemiliharaan, penilaian,
penghapusan,
pemindahtanganan dan
penatausahaan.

3. Pembinaan,
Pengawasan dan
Pengendalian

3. Bimbingan, motivasi, supervisi,
pelatihan, pengawasan dan
pengendalian

Dari tabel 3.1 bisa dilihat jenis dan bentuk pengelolaan barang

milik daerah yang ada di situs penelitian. Penjelasan lebih lanjut

mengenai tahapan dan kegiatan pengelolaan barang milik daerah diatas

adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, yaitu kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang

milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah

lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam

melakukan tindakan yang akan datang. Dalam kegiatan

perencanaan yaitu mengenai penganggaran, kondisi barang milik

daerah, dan kebutuhan barang milik daerah.

2. Pelaksanaan, yaitu kegiatan – kegiatan pengadaan, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

penghapusan, penghapusan, pemindahtanganan dan

penatausahaan.

3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, yaitu kegiatan dalam

evaluasi pengelolaan barang milik daerah. Pembinaan adalah usaha
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atau tindakan yang dilakukan secara efektif, dan efisien, serta dalam

perspektif jangka panjang, baik bersifat perubahan maupun

penyempurnaan, agar pengelolaan barang milik daerah dapat

dilaksanakan dengan tertib. Pengawasan  adalah  proses  kegiatan

pimpinan  untuk  memastikan  dan menjamin  bahwa  tujuan  dan

tugas-tugas  organisasi  akan  dan  telah  terlaksana dengan  baik

sesuai  dengan kebijaksanaan,  instruksi,  rencana dan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengendalian

adalah kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan

yang   dilaksanakan   berjalan   sesuai   dengan   rencana   yang

telah ditetapkan


