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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semenjak direvisinya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 

menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) 

mengakibatkan terjadinya perubahan penyelenggaraan sistem pemerintah 

sentralistik (segala urusan pemerintah secara langsung diatur pemerintah pusat) 

menjadi desentralistik (pemerintahan pusat memberi kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri), sehingga diperlukan suatu 

manajemen pemerintahan daerah. Manajemen pemerintah daerah yang efektif 

diperlukan agar kewenangan pemerintah dapat diselenggarakan secara maksimal 

dan dapat dipertanggung jawabkan. Salah satu bentuk pertanggung jawaban 

kepada publik adalah pengamanan atas Barang Milik  Daerah (BMD). Pentingnya 

pertanggung jawaban terhadap BMD didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengharuskan 

penyampaian pertanggung jawaban atas pelaksanaan  pengamanan BMD. 

Pengelolaan barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang 

wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya. 

Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Permendagri 

Nomor 19 tahun 2016 meliputi: a. Pengamanan Administrasi yaitu meliputi 

kegiatan pembukuan iventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen 

kepemilikan, b. Pengamanan fisik untuk : pengamanan fisik untuk tanah dan 

bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain 

tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan, c. 

Pengamanan hukum melalui upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas 

barang milik/dikuasai pemerintah daerah. 

Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang mempunyai aset daerah 

yang melimpah, salah satunya adalah aset berupa tanah. Berdasarkan observasi, 

terdapat beberapa kasus seperti banyaknya aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
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Bengkalis yang belum bersertifikat mengakibatkan rawan terhadap gugatan 

dari pihak lain. Bahkan, beberapa tanah aset yang sudah diklaim tersebut masuk 

ke proses pengadilan. Hal itu menyebabkan adanya permasalahan dalam 

pelaksanaan pengamanan barang dalam bentuk pensertifikatan, Ariansyah (2020). 

Dengan adanya kendala yang kerap dihadapi oleh pemerintah daerah dalam 

pelaksanaan pengamanan BMD selain terbatasnya sumber daya manusia yang 

ahli/terlatih adalah belum tegasnya penerapan aturan perundang-undangan terkait. 

Hal tersebut mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan dalam 

pengamanan barang milik daerah. Beberapa permasalahan diantaranya belum 

bersertifikatnya aset tanah atau aset tanah sudah bersertifikat namun belum atas 

nama pemerintah daerah, aset diklaim pihak lain, aset yang tidak diketahui 

keberadaannya, serta lambannya penyelesaian dokumen kepemilikan aset, dan 

kurangnya anggaran terkait melakukan kegiatan pengamanan seperti pemasangan 

plang atau papan nama tanda kepemilikan serta pagar batas.  

Aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, harus dikelola 

dengan baik dan benar sehingga terwujud pengelolaan BMD yang transparan, 

efisien, akuntabel, dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi dari Pemda. 

Aset yang berada di bawah kewenangan daerah tersebut wajib dikelola 

secara baik dan benar. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah kegiatan pengamanan 

untuk mengelola barang milik daerah agar pemanfaatannya memungkinkan untuk 

memberikan kontribusi yang dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Meningkatnya pendapatan asli daerah sebagai hasil dari pemanfaatan BMD 

diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan 

infrastruktur secara berkelanjutan. Selain itu kontribusi BMD terhadap 

pendapatan asli daerah (PAD) dapat juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur 

dalam menilai akuntabilitas pemerintah daerah (Pemda) dalam mengelola 

kekayaan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan BMD, bentuk pemanfaatan BMD diantaranya dalam 
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bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan 

kerjasama penyediaan infrastruktur.  

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 didalamnya terdapat pengelolaan aset 

daerah salah satunya pengamanan dan pemeliharaan aset, namun dalam bidang 

pengamanan aset daerah antara pengamanan dan pemeliharaan berada didalam 

defisi yang berbeda, pemeliharaan aset berada di ruang lingkup yang luas seperti 

barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan 

peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemda maupun Pemerintah atau 

masyarakat wajib dipelihara oleh Pemda sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008, untuk Penerapan serta pelaksanaan 

mekanisme pemeliharaan asset daerah dalam pengelolaan BMD di Kabupaten 

Bengkalis secara umum telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 

untuk pemeliharaan aset lewat bagian pengurus barang dimana masing-masing 

pengguna barang melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa pencatatan 

inventaris, Ariansyah (2020). 

Apabila Pemda dalam hal ini BPKAD Kabupaten Bengkalis tidak 

mengamankan BMD yang berpotensi, maka pengelolaan tidak akan efektif dan 

efesien. Sehingga perlu dilakukan pengamanan terhadap BMD baik dari segi 

administrasi, fisik, maupun hukum agar pemanfaatan BMD dapat dioptimalkan 

serta menghindarkannya dari diserobot, diambil alih, atau diklaim oleh pihak yang 

tidak bertanggung jawab, Ariansyah (2020). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD. Barang Milik Daerah adalah 

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

Pengelolaan BMD dilaksanakan berdasarkan asas fungsional kepastian hukum, 

transparansi, efesiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan BMD yang 

ditangani secara baik dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk 

melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. 

Pengamanan BMD di Kabupaten Bengkalis memiliki dasar hukum berupa 

Perda Nomor 03 Tahun 2008, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
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Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Sejalan dengan upaya perwujudan Otonomi Daerah dan Good Governance, 

maka harus memperhatikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. 

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah yang 

berhasil maupun yang mengalami kegagalan dalam menjalankan tugasnya. 

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

instansi bersangkutan, manajemen suatu organisasi apapun dikatakan akuntabel 

apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah menentukan tujuan (Goal) yang 

tepat, mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, 

menerapkan pemakaian standar serta mengembangkan standar organisasi dan 

operasi searah efektif dan efisien, Sarlim (2019). 

Kemudian di dalam Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 3 tahun 2008 

Tentang Pengelolaan BMD mengenai pengamanan dan pemeliharaan.  Pemkab 

Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai aset yang melimpah. 

Hal ini tentu saja sangat menguntungkan apabila aset-aset tersebut dapat dikelola 

secara optimal didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki. Dalam menjaga 

aset daerah yang dimiliki oleh pemda, maka diperlukan sebuah peraturan dalam 

hal ini seperti Perda mengenai pengelolaan aset daerah didaerah tersebut. 

Sedangkan menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, BMD berupa tanah 

harus disertifikatkan atas nama Pemda. Namun kenyataanya masih banyak aset 

daerah yang tidak bersertifikat, hal ini tentu nya tidak terlepas dari lemahnya dinas 

terkait yakni BPKAD dalam mengurus aset tersebut, sehingga masih banyak aset 

daerah yang belum bersertifikat. 

Oleh karena itu, untuk menjaga aset daerah yang dimiliki oleh Pemkab 

Bengkalis maka perlu dilakukan pengamanan BMD berupa pensertifikatan 

sebagai langkah tepat untuk menata aset daerah milik Pemda Kabupaten 

bengkalis. Karena, pengelolaan aset daerah bukan hanya pendataan dan 

pemanfaatan aset, namun juga meliputi pengamanan, pemeliharaan, dan 

perlindungan aset tersebut. Tanpa adanya acuan hukum dan banyaknya celah, aset 
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tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil atau 

menyerobot aset-aset daerah, hal ini tentu kewajiban pemerintah untuk 

menyertifikatkan tanah hak pakai dan hak pengelolaan. Seperti yang tercantum 

dalam rumusan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. 

Realita banyaknya aset Pemda yang tidak bersertifikat oleh Pemkab Bengkalis 

dapat menimbulkan implikasi yuridis (akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang 

ditimbulkan dari putusan dikabulkannya gugatan debitur baru dalam perjanjian alih 

debitur yang hanya mengikat para pihak yang bersengketa. Implikasi yuridis ini dapat 

timbul dikarenakan keterlambatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya, Ariansyah (2020). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dengan hal inilah yang 

mendasari peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi 

Pengamanan Barang Milik Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Di 

Kabupaten Bengkalis”. Peneliti berharap dengan melakukan penelitian dan 

pengamatan ini maka peneliti dapat mengetahui bagaimana penerapan dan 

pelaporan terkait pengamanan BMD guna mewujudkan akuntabilitas di 

Kabupaten Bengkalis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi pengamanan barang milik daerah di Kabupaten 

Bengkalis sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 ? 

2. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas aset 

di  Kabupaten Bengkalis ? 

3. Apa saja kendala-kendala dalam pengamanan barang milik daerah di 

Kabupaten Bengkalis ? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan 

penelitian ini adalah fokus pada pengamanan barang milik daerah jenis aset tanah, 
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gedung dan bangunan di BPKAD Bengkalis pada pelaporan pengamanan barang 

milik daerah tahun 2018-2019. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk  mengetahui implementasi pengamanan barang milik  daerah  

Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. 

2. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam mewujudkan 

akuntabilitas aset di Kabupaten Bengkalis. 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pengamanan barang milik daerah 

di Kabupaten Bengkalis.  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa 

pihak berikut ini : 

1. Secara Teoritis  

a. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti bisa mengetahui penerapan 

pengamanan barang milik daerah. Peneliti juga bisa menambah 

pengetahuan dan wawasan mengenai pengamanan barang milik daerah 

dalam mewujudkan akuntabilitas di BPKAD Kabupaten Bengkalis. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan peneliti 

selanjutnya terkait pengamanan barang milik daerah dalam 

mewujudkan akuntabilitas di BPKAD. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi BPKAD Kabupaten Bengkalis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

menganalisis masalah yang berhubungan dengan pengamanan barang 

milik daerah di BPKAD. 

b. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis 
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Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi studi khususnya 

bagi mahasiswa Program Studi D-IV Akuntansi Keuangan Publik 

maupun mahasiswa yang lainnya, yang mengampu mata kuliah 

Akuntansi. 

  

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara 

ringkas rencana isi dari bagian per bagian  laporan skripsi yang disusun sebagai 

berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan     masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,dan 

sistematika penelitian. 

BAB II :    KAJIAN  PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu 

yang   diambil dari jurnal sebelumnya, penjelasan landasan teori 

pendukung  yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan 

digunakan sebagai acuan dan referensi dalam melakukan 

pembahasan masalah.  

BAB III :   METODE PENELITIAN 

Bab ini  menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang terdiri 

dari, lokasi dan waktu penelitian, obyek penelitian, jenis penelitian, 

sumber data,metode pengumpulan data, teknik analisis data, 

definisi konsep dan operasional. 

BAB IV :   HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan setelah peneliti 

melakukan penelitian berdasarkan deskripsi data yang diperoleh 

melalui wawancara dan studi dokumen serta paparan data dan 

analisis data. 
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BAB V : PENUTUP DAN SIMPULAN  

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan 

yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran dari penulis. 

 


