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Aset pemerintah daerah (atau dalam terma UU No. 1 tahun 2004 dan produk 

hukum turunannya disebut Barang Milik Daerah/BMD), sejatinya merupakan 

keniscayaan (condition sine qua non) bagi eksistensi pemerintah daerah itu sendiri. 

Sebab, pemerintah daerah tidak mungkin dapat menjalankan fungsinya tanpa 

topangan BMD. Dari perspektif ini, BMD sejatinya adalah instrumen bagi 

pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi-nya.  

Sebagai instrumen, dimensi pengelolaan menjadi unsur yang sangat menentukan 

terhadap efektifitas dan efisiensi BMD. Dalam kerangka pemikiran inilah, 

penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengkaji berbagai persoalan yang muncul dari 

pengelolaan BMD. Kota Salatiga dipilih sebagai lokasi penelitian dengan dua dasar 

pertimbangan, yaitu : pertama, Salatiga adalah kota dimana para peneliti tinggal 

dan menjalani kariernya sebagai dosen di Fakultas Hukum UKSW. Penelitian 

terhadap BMD di Kota Salatiga memberikan berbagai keuntungan, utamanya 

penelitian dapat dilaksanakan sekalipun dengan dukungan dana yang terbatas. 

Kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran 

terhadap pemecahan persoalan yang berhulukan pada pengelolaan aset di Kota 

Salatiga. Seandainya rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat 

dilaksanakan, maka penelitian ini akan memberikan sumbangan praktis terhadap 

kehidupan bermasyarakat di Salatiga. Muaranya, penelitian ini akan memberikan 

sumbangan multi efek terhadap tata kelola (governance) kota Salatiga, dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Salatiga (dimana peneliti merupakan 

bagian didalamnya). 

Buku ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yang sekuensinya dapat diuraikan sebagai 

berikut : titik tolak penelitian dan metode penelitian diuraikan serta identifikasi 

permasalahan dalam penelitian ini dipaparkan pada bab I. Pada bab II diuraikan 

mengenai kerangka pemikiran dan analisis terhadap fakta BMD yang secara 

empiris ditemukan di Kota Salatiga. Pada bagian ini diuraikan standar normative 

yang diderivasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 

pengelolaan BMD. Pada bab III diuraikan mengenai  analisis dan evaluasi terhadap 

peraturan perundang-undangan. Pada bab ini, pertama-tama dilakukan 

inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan 

BMD. Kemudian, dilakukan telaah isi dari berbagai peraturan tersebut. Dengan 

pendekatan ini dihasilkan problematika pengelolaan BMD dari pendekatan yuridis. 



Pada Bab IV diuraikan mengenai basis filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap 

pengelolaan BMD. Pada Bab V diuraikan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat 

diberikan dari penelitian ini.  

Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga yang telah memungkinkan penelitian ini 

dapat dilangsungkan. Tim peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada 

Pemerintah Kota Salatiga, dengan seluruh jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah 

yang telah membantu untuk menyediakan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Kepada berbagai fihak yang telah berpatisipasi dalam serangkaian diskusi melalui 

FDG, baik yang berasal dari jajaran Pemerintah Kota Salatiga, elemen masyarakat 

dan beberapa lembaga swadaya masyarakat, tim peneliti menyampaikan ucapan 

terima kasih dan penghargaan yang seinggi-tingginya. Kepada Pimpinan Fakultas 

Hukum UKSW, tim peneliti mengucapkan terima kasih oleh karena telah 

mengijinkan kami melaksanakan penelitian ini.  Last but not less, ucapan terima 

kasih disampaikan kepada penerbit Griya Media yang telah membantu penerbitan 

buku ini sehingga sampai ditangan sidang pembaca. 

Ibarat pepatah “tiada gading yang tak retak”, buku sebagai dokumentasi hasil 

penelitian ini telah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, namun kekurangan 

disana-sini pastilah bisa ditemukan. Untuk itu, setiap sapaan yang konstruktif dari 

sidang pembaca akan dipergunakan sebagai cambuk untuk memperbaiki diri. 

Harapan kami, buku ini akan berguna bagi sidang pembaca sekalian. 
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