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BAB IV 

PERENCANAAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

 

4.1 Menelusuri Kegiatan Perencanaan dalam Pengelolaan Barang Milik 

Daerah 

Perencanaan   kebutuhan  barang   milik  daerah   adalah   sebuah  

proses dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan 

kebutuhan barang milik daerah disusun setiap tahun anggaran dengan  

tujuan memfasilitasi  kebutuhan  sarana  dan prasarana  pemerintah 

daerah  dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok pemerintah daerah 

serta penyelenggaraan pelayanan publik.  

Dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah di Pemerintah 

Kabupaten Kediri, Menurut Bapak Lorens, selaku Ka. BPKAD (Pembantu 

Pengelola Barang), memberikan pernyataan yakni : 

“Dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah 
itu....harusnya penyusunan RKBMD itu sebelum nyusun RKA-SKPD jadi 
bisa diketahui kebutuhan barang baru disusun anggarannya” 

 
Peneliti juga mencoba menggali informasi dari Bu Ita, Kasubag 

Umum dan Perlengkapan di Dinas DIKPORA, terkait perencanaan 

mengatakan : 

“Penyusunan RKBMD seringkali dibuat hanya sekedar untuk 
memenuhi standar ketaatan azas dalam audit tahunan oleh BPK, dan 
sejak 2 tahun saya menjabat, mekanismenya terbalik dari seharusnya, 
sehingga prinsip penganggaran berbasis kebutuhan tidak terpenuhi” 
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Dari informasi Bu Ita tersebut, peneliti juga mendapatkan jawaban 

senada dari Pak Lorens tentang Penyusunan RKBMD, beliau menjawab 

:  

” Hal ini, disebabkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan 
Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang merupakan acuan utama 
penyusunan APBD belum mencantumkan RKBMD sebagai salah satu 
dokumen dasar penyusunan APBD. Selain itu masih belum adanya 
kesamaan persepsi antara pengelola keuangan daerah dan pengelolaan 
barang milik daerah. Seperti antara pengelola barang milik daerah 
dengan pengelola keuangan daerah terkotak –kotak dan terpisah satu 
sama lain” 

 
Dengan kondisi  sumber – sumber penerimaan dalam APBD yang 

terbatas, maka alokasi anggaran yang tersedia dalam APBD untuk 

membiayai setiap pengeluaran dan belanja daerah harus didasarkan 

pada skala dan prioritas kebutuhan, salah satunya adalah belanja modal. 

Dalam bahasa hukum pemerintahan daerah, barang modal atau aset ini 

disebut sebagai Barang Milik Daerah yang untuk penganggarannya 

disusun berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. 

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, disusun berdasarkan 

usulan kebutuhan barang oleh masing-masing SKPD kepada BPKAD 

selaku Pembantu Pengeloa Barang Milik Daerah. Lebih lanjut peneliti 

menanyakan tentang proses penyusunan RKBMD kepada Ibu Dian, Staf 

Teknis Perencanaan di BPKAD Kab. Kediri, yang menyatakan bahwa : 

“Usulan untuk RKBMD harusnya disusun sebelum penyusunan 
RKA, namun tidak semua SKPD mengirimkan usulan tepat waktu. Banyak 
yang harus ditagih dlu baru mau mengirimkan. Itu pun masih banyak yang 
harus dikembalikan untuk direvisi karena banyak ketidaksesuaian” 

 

Dari pernyataan ketiga informan yang terkait dengan proses 

perencanaan kebutuhan barang milik daerah tersebut, setelah melalui 

proses epoche, yaitu menyingkirkan pengalaman peneliti sejauh mungkin 

untuk memperoleh prespektif yang segar (baru) terhadap fenomena yang 
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sedang dipelajari (Moran, 2005), maka noesis Perencanaan dari sisi 

subjektifitas informan adalah perilaku dan kegiatan perencanaan dalam 

pengelolaan barang milik daerah yang terlambatnya penyusunan rencana 

kebutuhan barang dan hanya untuk memenuhi azas kepatuhan atas 

peraturan. 

Selain itu, tindakan perencanaan dalam pengelolaan barang milik 

daerah adalah menjaga tingkat persedian barang, baik persedian barang 

dalam jumlah kuantitas maupun jenis teknologi yang terus berkembang. 

Hal ini disampaikan oleh Ibu Dian BPKAD selanjutnya : 

“Usulan yang masuk ke BPKAD, sering kita kembalikan ke SKPD 
untuk direvisi. Banyak yang tidak spesifik jenis barangnya, barang sudah 
tidak diproduksi lagi, dan spesifikasi barang tidak sesuai dengan 
latarbelakang tupoksi SKPD” 

 
 
“Jumlah dan Jenis barang juga sering tidak memperhatikan 

kebutuhan umum di SKPD. Ada SKPD mengajukan usulan kebutuhan 
barang berupa Personal Computer (PC) sebanyak 10 unit dengan Spec 
setara Core i-5. Jumlah dan Spesifikasi tidak sesuai dengan tugas dan 
fungsi SKPD tersebut yang banyak di lapangan dan jumlah staf 
administrasi cukup kecil dibandingkan dengan dengan staf lapangan.” 

 
 
Dalam sebuah observasi penelitian di SKPD yang ada di Kompleks 

Kantor Bupati Kediri bahwa ada SKPD yang masih mengajukan usulan 

kebutuhan barang daerah dikarenakan untuk menghabiskan anggaran 

belanja modal saja, hal ini diakibatkan tidak  adanya analisa dan 

perencanaan yang terukur dan terarah terhadap kebutuhan barang-

barang milik daerah. Disamping itu, persepsi dikalangan aparat 

pemerintah daerah masih terkotak-kotak antara pengelola keuangan 

daerah dengan Pengelolaan barang milik daerah. 

Dari Pernyataan Ibu Dian tersebut juga bisa diambil bahwa SKPD 

hanya sekedar menuruti keinginan akan sebuah barang milik daerah 

untuk menggantikan barang milik daerah yang lama, yang sudah 
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ketinggalan jaman. Salah satu SKPD yang mengajukan pengadaan 

Barang Milik Daerah berupa Personal Computer (PC) yang jumlahnya 

cukup besar padahal tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut adalah 

SKPD Pengamanan dan Penegakkan Perda di Lapangan. Sedangkan di 

Daftar Barang Milik Daerah di SKPD tersebut masih tercatat jumlah 

Personal Computer (PC) yang masih cukup banyak dan dengan kondisi 

baik. 

Selain kebutuhan yang tidak sesuai dengan kondisi SKPD, 

perubahan tugas dan pekerjaan yang dinamis menjadikan daftar 

kebutuhan barang daerah berubah secara dinamis juga. Hal ini 

diungkapkan oleh salah satu pengurus barang di RSUD Kab. Kediri, 

Bapak Agus : 

“Alat-alat medis kesehatan dan laboratorium selalu ada perubahan 
sepesifikasi dan fungsi yang cukup cepat. Karena perkembangan 
teknologi kesehatan, alat kesehatan dan laboratorium memerluka 
upgrade ke teknologi baru, sehingga kita rencanakan barang dengan 
tingkat yang lebih tinggi. Seperti USG yang semula cukup dengan USG 
3D tanpa cetak foto, ternyata sudah ada yang alat dengan alat cetak foto 
langsung, terakhir ada teknologi USG 4 Dimensi.” 

 
Demikian juga dalam penentuan kebutuhan barang, seringkali 

terjadi kerancuan antara konsep kebutuhan barang dan keinginan barang. 

Perubahan yang dinamis terhadap kebutuhan yang sudah direncanakan, 

menjadikan proses perencanaan tidak akan dapat sesuai dengan prinsip 

– prinsip perencanaan yang efektif dan efisien. 

Konsep kebutuhan, dalam konteks  RKBMD adalah menenkankan 

bagaimana membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. 

Kebutuhan dan keinginan adalah 2 hal yang mendorong perilaku manusia 

untuk melakukan aktivitas ekonomi, dalam prakteknya sulit sekali untuk 

membedakan antara kebutuhan dan keinginan. 
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4.2 Mengungkap Makna Perencanaan dalam Pengelolaan Barang Milik 

Daerah 

Untuk lebih memudahkan mengenai Perencanaan dalam 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, bentuk dan maknanya bisa dilihat di 

Tabel 4.1 

Tabel 4.1 

Perencanaan, Bentuk dan Makna Perencanaan Barang Milik 

Daerah 

Perencanaan Bentuk 

Kegiatan Perencanaan : 

Perencanaan dan Penentuan 

Kebutuhan 

 

Perencanaan RKBMD. Standarisasi 

Barang, Harga dan Kebutuhan. 

Makna 

➢ Penyusunan RKBMD (ketepatan waktu dan memenuhi standar ketaatan 

azas dalam audit tahunan) 

➢ Menjaga Tingkat persedian barang 

➢ Memenuhi kebutuhan atau keinginan 

 

Dari tabel 4.1 bisa dilihat makna perencanaan yang diungkapkan 

oleh informan mengenai perencanan dalam pengelolaan barang milik 

daerah yang diselenggarakan oleh SKPD. Ada tiga makna terungkap 

yaitu : Mengetahui besaran organisasi dan personil, Kondisi Barang 

Rusak atau dihapus dan terakhir Menjaga tingkat persedian barang dan 

pertimbangan teknologi. 

4.3 Mendalami Makna Perencanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 

4.3.1 Penyusunan RKBMD 

Dalam APBD Kabupaten Kediri, seperti APBD Pemerintah 

Daerah lainnya pada umumnya, besaran jumlah anggaran belanja 

modal biasanya cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena dalam 

setiap  program dan kegiatan SKPD sudah barang tentu membutuhkan 
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barang-barang modal, seperti : Gedung, Komputer, Kendaran, dan lain-

lain.  Mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk 

memenuhi kebutuhan barang milik daerah yang relatif membutuhkan 

anggaran yang cukup besar maka perencanaan kebutuhan barang milik 

daerah diharapkan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dan bisa 

mewujudkan efisiensi serta menciptakan inovasi-inovasi dalam 

pemenuhan kebutuhan barang. 

Berdasarkan pernyataan dari Ka. BPKAD, bahwa penyusunan 

dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) masih 

belum seusai dengan tujuannya. Unsur-unsur yang yang harus ada 

dalam sebuah RKBMD yang efektif ditambahkan oleh Ka. BPKAD Kab 

Kediri yaitu : 

a. Mengacu pada tujuan yang jelas; 

b. Memuat langkah-langkah atau tindakan-tindakan untuk 

mencapai tujuan secara efektif; 

c. Didalamnya memuat daftar barang milik daerah yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan. 

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan 

memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) serta ketersedian barang daerah yang ada. 

RKBMD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan dijadikan 

sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. 

4.3.2 Menjaga Tingkat Persediaan Barang 

Dengan kondisi ketersedian anggaran yang terbatas dimana 

tidak semua kebutuhan akan barang milik daerah dapat dipeuhi dalam 

satu tahun anggaran, maka diperlukan penetuan prioritas. Penentuan 
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prioritas ini, setiap kebutuhan barang diukur tingkat kepentingannya 

dengan menggunakan skala dan indikator yang relevan. 

Menurut Pak Yunus, selaku Kasubid Penatausahaan dan 

Pemanfaatan BPKAD, menambahkan bahwa untuk Barang Operasional 

aparatur Pemerintah Daerah dapat digunakan indikator-indikator 

sebagai berikut : 

a. Intensitas Penggunaan, semakin sering barang tersebut 

digunakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kebutuhan 

barang tersebut; 

b. Dependesi Barang, yakni ketergantungan suatu barang 

dengan barang lain; 

c. Besarnya pengaruh barang terhadap pelaksanaan tupoksi, 

yakni indikator yang mengukur sejauh mana pengaruh suatu 

barang terhadap pencapaian tupoksi. 

d. Mendesak, yakni terkait tingkat kemendesakkan kebutuhan 

atas barang, yang biasanya disebabkan oleh perubahan 

situasi yang sangat cepat, seperti Bencana Alam, Perubahan 

kebijakan dll. 

Salah satu pertimbangan utama dalam perencanaan kebutuhan 

barang, di antaranya untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-

masing satuan kerja, sesuai besaran organisasi atau jumlah pegawai 

dalam satu organisasi. Sebagai pengganti barang-barang yang rusak, 

dihapus, dijual, hilang, atau sebab lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Melalui perencanaan kebutuhan barang yang 

memadai, dengan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan dapat 

menjaga tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap tahun 
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anggaran bersangkutan, agar efisien dan efektif, dan pertimbangan 

teknologi. 

4.3.3 Memenuhi Kebutuhan dan Keinginan 

Kebutuhan dan keinginan, kedua istilah yang memiliki makna 

yang sangat berbeda. Walaupun sering diucapkan, namun banyak yang 

tidak paham mengenai makna yang sesungguhnya dari kebutuhan dan 

juga keinginan. Bahkan ada beberapa orang yang menganggap bahwa 

kebutuhan dan keinginan merupakan hal yang sama. Kenyataannya, 

kebutuhan dan juga keinginan adalah dua istilah yang mengacu pada 

hal yang sangat berbeda. 

Kebutuhan adalah aspek psikologis yang menggerakkannya 

dalam melakukan berbagai aktivitas, atau dapat dikatakan, pemenuhan 

kebutuhan sangat penting dilakukan demi mendapatkan suatu hasil dan 

tujuan. Jika kebutuhan tidak dapat dipenuhi dengan baik maka tujuan 

yang ingin dicapai tidak atau kurang berhasil.  Keinginan sendiri 

merupakan tambahan atas pemenuhan kebutuhan, sesuai yang 

diharapkan. Keinginan bukanlah suatu hal yang mendesak, jika tidak 

terpenuhi maka tidak berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. 

Dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah, banyak 

SKPD yang masih belum memberikan skala prioritas atas barang yang 

dibutuhkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Masih 

banyak usulan rencana kebutuhan barang milik daerah yang tidak 

sesuai dengan kondisi sebenarnya di masing-masing Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. Salah satu contoh Pengadaan Personal Computer 

(PC) pada SKPD seperti Satpol PP maupun Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan, kebutuhan akan Personal Computer (PC) tidak akan 

sebanyak dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun 
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Dinas Pendapatan, baik dalam hal Kuantitas maupun Kualitas 

Spesifikasi. 

 Kuantitas perencaanaan pengadaan barang milik daerah 

seharusnya bisa melihat kondisi barang milik daerah yang sudah ada 

dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. Kebutuhan yang diusulkan 

dalam RKBMD juga bertujuan untuk menghindari penumpukan barang 

milik daerah, karena usulan perencaanaan juga melihat banyaknya 

jumlah barang yang sejenis yang telah ada dan kondisi nya. Hanya 

barang dengan kondisi rusak berat dan sudah habis masa 

manfaat/ekonominya, yang bisa diajukan usulan kebutuhan barang milik 

daerah untuk diadakan pengadaan barang penggantinya. 

Kebutuhan spesifikasi/Kualitas barang milik daerah juga 

diperlukan perencanaan yang tepat agar Rencana Kebutuhan Barang 

Milik Daerah dapat efektif dan efisien. Spesifikasi barang milik daerah 

yang digunakan untuk kegiatan kantor sebaiknya memiliki spesifikasi 

yang tidak terlalu tinggi, untuk menghindari pemborosan anggaran 

belanja modal. Kebutuhan SKPD untuk administrasi perkantoran tentu 

berbeda dengan SKPD perencanaan pembangunan yang memerlukan 

sistem yang detail dan terperinci. 

4.4. Ringkasan 

Perencanaan dalam pengelolaan barang milik daerah yang ada 

di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dimaknai para informan, 

pengelola barang milik daerah di Kabupaten Kediri, sebagai suatu 

proses penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, untuk 

mencukupi akan kebutuhan barang milik daerah yang akan digunakan 

dalam kegiatan operasional pada tahun anggaran berjalan maupun 

tahun anggaran depan. 
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Bentuk dan cara dalam kegiatan perencanaan kebutuhan barang 

adalah dengan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 

(RKBMD) yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kegiatan 

dan Anggaran setiap SKPD. Penyusunan RKBMD memperhatikan 

besaran kebutuhan barang milik daerah di masing-masing SKPD 

dengan besaran anggaran belanja modal yang ada. Keterbatasan 

sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal 

(APBD) Kabupaten Kediri, mengharuskan masing-masing SKPD dapat 

selektif dalam merencanakan kebutuhan barang milik daerah agar dapat 

dicapai perencanaan yang efektif dan efisien. 

Perencanaan dalam Pengelolaan Barang milik daerah yang 

direncanakan secara efektif dan efisien, dapat memberikan dampak 

awal yang baik dalam tahapan selanjutnya dalam pengelolaan barang 

milik daerah. Sehingga efektivitas pengelolaan barang milik daerah 

dapat terwujud untuk mendukung program dan kebijakan pembangunan 

pemeintah daerah. 

 


