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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kerangka Teori 

a. Pengertian Sistem 

Pengertian sistem menurut Andri. K (2008:1) sistem merupakan 

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu 

sasaran tertentu. 

Menurut Lani. S (1995: 9) sistem adalah himpunan dari bagian-bagian 

yang saling berhubungan yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang 

sama. Oleh Karena itu sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan 

prosedur dan dengan pendekatan komponen (Jogiyanto H.M, 2003: 34). 

Berbeda mmenurut Widjajanto (2001:2) sistem adalah sesuatu yang 

memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan 

tertentu melalui tiga tahapan yaitu input, proses dan output. 

Menurut O’brien (2005: 29) sistem adalah sekelompok komponen 

yang saling berhubungan, bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama 

dengan menerima input serta menghasilkan output dalam transformasi yang 

teratur. 



12 
 

Pengertian sistem menurut Murdick R.G (1991:27) sistem adalah 

seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur/ 

bagian-bagian pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan 

bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukann 

tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energy dan/atau barang. 

b. Pengertian Barang Milik Negara 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

pengeloaan Barang Milik Negara pada BAB 1 pasal 1 ayat 1 Barang Milik 

Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN 

atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.  

Menurut Permenkeu No. 171/PMK.05/2007, Barang Milik Negara 

meliputi unsur-unsur: 

1. Aset Lancar 

Aset lancar yang dimaksud dalam pengertian Barang Milik Negara 

adalah persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang 

atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 

oprasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk 

dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

2. Aset Tetap 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan 

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimaksud 
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dalam pengertian Barang Milik Negara adalah tanah, peralatan dan 

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. 

3. Aset lainnya 

Aset lainnya yang dimaksud dalam pengertian Barang Milik Negara 

adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 

sehingga tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke 

post aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 

4. Aset bersejarah 

Aset bersejarah yang dimaksud dalam pengertian Barang Milik Negara 

adalah aset tetap yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset 

bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. 

c. Manajemen Aset 

Telah diketahui bahwa pengertian Barang Milik Negara adalah semua 

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. Adapun unsur-unsur dari Barang Milik Negara 

menurut Permenkeu No. 171/PMK.05/2007 meliputi unsur aset lancar, aset 

tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. 

Pengertian manajemen Menurut Ernie dan Kurniawan (2005: 6) 

manajemen merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang 

terkait dengan pencapaian tujuan.  

Pengertian manajemen aset Menurut Sugiama (2013: 15)  adalah ilmu 

dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses 
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merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan 

legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau 

menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. 

Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan serangkaian kegiatan 

yang dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilian, 

penghapusan, pemindahtangan, penatausahaan sampai kepada kegiatan 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2014. Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, 

kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. 

Menurut Doli (2004:518) manajemen aset pemerintahan daerah terdiri 

dari lima tahapan kerja yang meliputi: inventarisasi aset, legal audit, penilaian 

aset, optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan SIMA (Sistem Informasi 

Manajemen Aset), dimana kelima tahapan tersebut saling berhubungan dan 

terintegrasi satu sama lain. 

Manajemen aset akan melibatkan rangkaian kegiatan penting sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan  

2. Pemanfaatan 

3. Evaluasi dan monitoring 
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Untuk itu sebagai seorang pengurus barang pada suatu instansi 

pemerintahan, dia sebetulnya adalah manajer/pengelola terhadap barang yang 

dibawah kontrolnya dan tentu saja dia sangat menghayati siklus pengelolaan 

barang tesebut diatas, sedangkan dalam pengertian yang umum di masyarakat 

Pegawai Negeri Sipil lebih dikenal dengan manajemen barang atau 

manajemen material yang lebih bertitik tujuan bagaimana mengelola barang 

inventaris sehingga terpenuhi persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan 

fungsi instansinya. 

d. Siklus Pengelolaan Barang Milik Negara 

Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan serangkaian kegiatan 

yang dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilian, 

penghapusan, pemindahtangan, penatausahaan sampai kepada kegiatan 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Hal tersebut merupakan logistic 

yang berperan dalam tercapainya tujuan dari suatu organisasi yang didasarkan 

pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan 

dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara). Logistic ini dijalankan 

berdasarkan suatu siklus yang terus menerus dan berkesinambungan. 

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran 

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah disusun 

dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah serta ketersediaan 
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Barang Milik Negara/Daerah yang ada. Perencanaan Kebutuhan meliputi 

perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, 

dan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah. 

Perencanaan Kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi 

Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan 

penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar 

(baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.  

Perencanaan Kebutuhan kecuali untuk Penghapusan, berpedoman 

pada: 

a) standar barang; 

b) standar kebutuhan; dan/atau 

c) standar harga. 

Adapun proses dari perencanaan tersebut antara lain : 

a) Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang 

diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan 

kantor yang dipimpinnya. 

b) Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan Barang 

Milik Negara/Daerah kepada Pengelola Barang. 

c) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana 

kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah bersama Pengguna Barang 

dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau 

Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai rencana kebutuhan 

Barang Milik Negara/Daerah. 
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2. Pengadaan 

Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan 

prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. 

Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

3. Penggunaan 

Penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna 

barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang 

sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.  

Dalam pengelola Barang Milik Negara terdapat istilah Status 

Penggunaan Barang Milik Negara. Status Penggunaan Barang Milik Negara 

ditetapkan oleh Pengelola Barang. Namun penetapan status Penggunaan 

tidak dilakukan terhadap: 

a) Barang Milik Negara berupa: 

1) barang persediaan; 

2) konstruksi dalam pengerjaan; atau 

3) barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk 

dihibahkan. 

b) Barang Milik Negara yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana 

penunjang tugas pembantuan, yang direncanakan untuk diserahkan; 

c) Barang Milik Negara lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh 

Pengelola Barang 
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Penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara dilakukan 

dengan tata cara sebagai berikut: 

a) Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Negara yang diterimanya 

kepada Pengelola Barang disertai dengan usul Penggunaan; dan 

b) Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang dan 

menetapkan status penggunaannya. 

Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat menetapkan status 

Penggunaan Barang Milik Negara pada Pengguna Barang tanpa didahului 

usulan dari Pengguna Barang. Barang Milik Negara yang telah ditetapkan 

status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara 

oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus 

mengubah status Penggunaan Barang Milik Negara tersebut setelah terlebih 

dahulu mendapatkan persetujuan Pengelola Barang. 

Barang Milik Negara dapat dialihkan status penggunaannya dari 

Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan 

tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Pengelola Barang. Pengalihan 

status Penggunaan Barang Milik Negara dapat pula dilakukan berdasarkan 

inisiatif dari Pengelola Barang dengan terlebih dahulu memberitahukan 

maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang. 

Penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara/ Daerah berupa 

tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau 

bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan 
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fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang 

bersangkutan. 

Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Negara berupa 

tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Pengguna Barang, kepada Pengelola Barang. Dikecualikan 

apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk 

digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan 

oleh Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara. Pengguna Barang yang 

tidak menyerahkan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan 

yang telah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara yang tidak digunakan 

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang. Tanah dan/atau 

bangunan yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan dicabut penetapan 

status penggunaannya oleh Pengelola Barang. 

Pengelola Barang menetapkan Barang Milik Negara yang harus 

diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau 

Kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain. Dalam 

menetapkan penyerahan, Pengelola Barang Milik Negara memperhatikan 

standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan 

menunjang tugas dan fungsi instansi bersangkutan, hasil audit atas 

Penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau laporan, data, dan informasi 

yang diperoleh dari sumber lain. 
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4. Pemanfaatan 

Pemanfaatan Barang Milik Negara dilaksanakan oleh Pengelola 

Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya. 

Selain oleh pengelolaan barang, pemanfaatan Barang Milik Negara 

dilaksanankan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, 

untuk Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan Pengguna 

Barang. 

Pemanfaatan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan 

pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara dan 

kepentingan umum. 

 Adapun bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara dapat  berupa: 

a) Sewa; 

b) Pinjam Pakai; 

c) Kerja Sama Pemanfaatan; 

d) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau 

e) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. 

5. Pengamanan dan pemeliharaan 

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna 

Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang 

berada dalam penguasaannya. Pengamanan Barang Milik Negara meliputi 

pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. 

Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas 

nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang 
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bersangkutan. Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus 

dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik 

Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Barang Milik Negara 

selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan 

atas nama Pengguna Barang. 

Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan 

dengan tertib dan aman. Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik 

Negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang. 

Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau 

bangunan dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.  

Selain melakukan pengamanan, Pengelola Barang, Pengguna 

Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan 

Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya. Dalam 

hal Barang Milik Negara/Daerah dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak 

Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari 

penyewa, peminjam, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna 

Serah/Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. 

Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan 

Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis 

Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara 

berkala. Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan dan 

menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) 
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Tahun Anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai 

efisiensi pemeliharaan Barang Milik Negara. 

6. Penilian 

Penilaian Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka penyusunan 

neraca Pemerintah Pusat/Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, 

kecuali dalam hal untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai atau 

pemindahtanganan dalam bentuk Hibah. Penetapan nilai Barang Milik 

Negara dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah 

dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP).  

Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan 

dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh: 

a) Penilai Pemerintah, atau 

b) Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengelola Barang. 

Penilaian Barang Milik Negara dilaksanakan untuk mendapatkan 

nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dikecualikan dari ketentuan bagi Penjualan Barang Milik Negara berupa 

tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana. Nilai 

jual Barang Milik Negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan 

perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. 

Penilaian  Barang  Milik  Negara  selain  tanah  dan/atau bangunan 

dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang 
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ditetapkan oleh Pengguna Barang, dan dapat melibatkan Penilai yang 

ditetapkan oleh Pengguna Barang. 

7. Pemusnahan 

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan 

Barang Milik Negara. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, 

dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat 

persetujuan Pengelola Barang, atau Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana 

dimaksud dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Pengelola 

Barang. 

 Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan pada Barang 

Milik Negara/Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, 

dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Penghapusan 

Penghapusan merupakan tindakan menghapus Barang Milik 

Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari 

pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna 

Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi 

dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Kegiatan 

Penghapusan meliputi: 
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a) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang 

Kuasa Pengguna 

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar 

Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal Barang Milik 

Negara/Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna 

Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan tersebut 

dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan dari Pengguna 

Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang, untuk 

Barang Milik Negara. Dikecualikan dari ketentuan mendapat 

persetujuan Penghapusan dari Pengelola Barang untuk Barang Milik 

Negara yang dihapuskan karena: 

1) Pengalihan Status Penggunaan. 

2) Pemindahtanganan 

3) Pemusnahan. 

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dilaporkan 

kepada Pengelola Barang. 

b) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara. 

Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah 

dilakukan dalam hal Barang Milik Negara tersebut sudah beralih 

kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau karena sebab lain. 

Penghapusan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan dan/atau 

laporan Penghapusan dari Pengguna Barang, untuk Barang Milik 

Negara yang berada pada Pengguna Barang dan berdasarkan keputusan 
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Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada 

Pengelola Barang. 

9. Pemindah tanganan 

Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi 

penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat 

dipindahtangankan. Pemindahtanganan Barang Milik Negara dapat 

dilakukan dengan cara: 

a) Penjualan 

b) Tukar Menukar 

c) Hibah 

d) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah. 

10. Penatausahaan 

Kegiatan penatausahaan terdiri dari: 

1) Pembukuan 

Ketentuan kegiatan pembukuan antara lain sebagai berikut : 

a) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan 

Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah 

penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut 

penggolongan dan kodefikasi barang. 

b) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan 

pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang 

status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa 

Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar 
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Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi 

barang. 

c) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna/ Daftar 

Barang Kuasa Pengguna. 

d) Pengelola Barang menyusun Daftar Barang Milik Negara 

berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang 

Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Pengelola menurut 

penggolongan dan kodefikasi barang. 

e) Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan. 

f) Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah ditetapkan 

oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan 

Menteri Keuangan. 

2) Inventarisasi 

Ketentuan dalam kegiatan inventarisasi Barang Milik Negara anatara 

lain sebagai berikut : 

a) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik 

Negara/Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

b) Dalam hal Barang Milik Negara/Daerah berupa persediaan dan 

konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh 

Pengguna Barang setiap tahun. 



27 
 

c) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi 

sebagaimana kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) 

bulan setelah selesainya Inventarisasi. 

d) Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik 

Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada 

dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) 

tahun. 

3) Pelaporan  

Ketentuan dalam kegiatan pelaporan Barang Milik Negara anata 

lain: 

a) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang 

Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk 

menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada 

Pengguna Barang. 

b) Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa 

Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan penyusunan 

Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan. 

c) Laporan Barang Pengguna digunakan sebagai bahan untuk 

menyusun neraca Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat 

daerah untuk disampaikan kepada Pengelola Barang. 

d) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola 

Semesteran dan Tahunan. 
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e) Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna 

Semesteran dan Tahunan serta Laporan Barang Pengelola 

sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik 

Negara/Daerah. 

f) Laporan Barang Milik Negara/Daerah digunakan sebagai bahan 

untuk menyusun neraca Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. 

11. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara/Daerah dilakukan 

oleh: 

a) Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau 

Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi terhadap 

Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, 

pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang 

berada di dalam penguasaannya. Pelaksanaan pemantauan dan 

penertiban untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa 

Pengguna Barang.  

b) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas 

pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan 

Barang Milik Negara/Daerah, dalam rangka penertiban 

Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik 

Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
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2.2 Pandangan Islam Terhadap Konsep-Konsep Penelitian 

Harta dalam bahasa arab disebut انمال diambil dari kata مم  ,يميم ميال  

yang berarti condong, cenderung dan miring. Dikatakan condong, cenderung 

dan miring karena secara tabi’at, manusia cenderung ingin memiliki dan 

menguasai harta.  

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani 

kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama ushul fiqh persoalan harta 

dimasukkan ke dalam salah satu al-dharuriyyat al-khamsah ( lima keperluan 

pokok) yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 

Kehidupan ini adalah ujian bagi manusia. Setiap umat diuji dengan 

cobaan yang sesuai dengan keadaan mereka. Nabi Muhammad 

Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda: 

تِى اْنَمالُ  إِن   ٍة فِْتنَةً َوفِْتنَةُ أُم   نُِكمِّ أُم 

Artinya : 

“sesungguhnya setiap umat memiliki ujian dan ujian umatku adalah harta.” 

Allah telah menjadikan harta sesuatu yang indah dalam pandangan 

manusia, manusia diberi tabiat alamiah mempunyai kecintaan terhadap harta. 

Allah telah menerangkan dalam Al-Qur’an surah al-Fajr ayat 20: 

ا   ا َجّمّٗ   ٠َٓوتُِحبُّوَن ٱۡنَماَل ُحبّّٗ
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Artinya:  

“dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan” 

Oleh karena itu kecintaan manusi terhadap harta benda harus 

mendapatkan bimbingan wahyu yang mengarahkannya bahwa harta bukanlah 

tujuan hidup ini akan tetapi hanya sebagai wasilah belaka yang nanti di hari 

kiamat harus dipertanggungjawabkan. 

Rasulullah SAW bersabda :’ sebaik-baiknya harta ialah yang berada 

pada orang salih”. (HR. Bukhari dan Muslim). Dari hadis ini dapat diketahui 

bahwa mal/harta sebagai milik pribadi menjadi nikmat bila digunakan untuk 

kebaikan semisal dengan kebaikan orang salih yang menggunakan harta 

tersebut. 

Sebagai ulama fiqih membagi harta/mal dari segi nilainya menjadi 

harta yang mengandung nilai dengan harta yang tidak mengandung nilai. 

Harta yang mengandung nilai adalah harta yang telah ditentukan dan dapat 

dimanfaatkan serta dikelola secara bebas seperti uang, barang dagangan, 

tanah, binatang, ternak, makanan dan lain-lain. Orang yang merusaknya harus 

memberikan jaminan pengganti. Yang dimaksud dengan harta yang tidak 

bernilai adalah harta yang tidak dikhususkan dan tidak boleh dimanfaatkan 

kecuali dalam keadaan darurat. 

Tata cara dalam perolehan harta yang diizinkan oleh Allah SWT yaitu 

dengan cara jual beli, sewa-menyewa, pinjaman yang syar’I, hibah dan 

hadiah, berburu dsb. 
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Pengelolaan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh pemerintah 

adalah pengaturan urusan masyarakat, meraih kemaslahatan mereka dan 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi tujuan pokoknya adalah 

pengaturan bukan mencari keuntungan. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti melihat penelitian terdahulu sebagai 

referensi dalam pembuatan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang 

peneliti jadikan sebagai referensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.3.1: Penelitian Terdahulu 

No Judul Tahun Indikator Peneliti Hasil 

1 Analisis 

pengelolaan aset 

tetap (Barang 

Milik Negara) 

pada kantor 

dinas pekerjaan 

umum kota 

pekanbaru. 

2011 Perencanaan, 

penyaluran, 

penatausahaan, 

pemanfaatan dan 

pemeliharaan (PP 

No. 6 Tahun 2006 

Pasal 3 ayat 2) 

Mhd. 

Habibi 

Arifin 

Pengelolaan aset 

tetap (Barang 

Milik Negara) 

pada kantor dinas 

pekerjaan umum 

kota pekanbaru 

belum berjalan 

dengan baik. 

2 Analisis 

pengelolaan 

Barang Milik 

Negara (BMN) 

dibidang 

peralatan 

khusus 

penanggulanga

n keamanan 

berkadar tinggi 

studi kasus: 

makro KORPS 

BRIMOP 

POLRI kepala 

dua depok 

tahun 2011 

2012 PP No. 6 Tahun 

2006 Pasal 3 ayat 

2 

Dwi 

Pratiwi 

Sari 

Pengelolaan 

BMN khususnya 

peralatan khusus 

penanggulangan 

keamanan 

berkadar tinggi 

pada makro 

Korps Brimop 

Polri secara 

keseluruhan 

sudah 

melaksanakan 

pengelolaan 

sesuai dengan 

peraturan yang 

berlaku. Namun, 

ada tiga tahapan 
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yang tidak 

dilakukan yaitu 

pemanfaatan, 

pemindahtangana

n dan 

penghapusan. 

3 Analisis 

pengelolaan 

aset tetap 

(Barang milik 

daerah) pada 

kantor dinas 

sosial dan 

tenaga kerja 

kabupaten 

kuantan 

singing 

2012 PEMENDAGRI 

NO 17 Tahun 

2007. 

Wike 

Guslian

ova 

Pengelolaan aset 

tetap (Barang 

Milik daerah) 

pada dinas sosial 

dan tenaga kerja 

kabupaten 

kuantan singing 

belum berjalan 

secara optimal 

Sumber : Data Diolah 

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

yaitu tempat penelitian dan indikator yang digunakan karena indokator yang 

digunakan adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014. 

2.4 Definisi Konsep 

Pengelolaan Barang Milik Negara didasarkan berdasarkan asas 

fungsional, kepastian hukum, tranparansi, efesien, akuntabilitas dan kepastian 

nilai. Pengelolaan Barang Milik Negara menurut Peraturan Pemerintah No.  

27 Tahun 2014  meliputi : 

1. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian 

kebutuhan Barang Milik Negara untuk menghubungkan pengadaan 

barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai 

dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 
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2. Pengadaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

memiliki Barang Milik Negara melalui suatu rangkaian proses baik 

melalui pembelian, pinjam pakai, sewa, sewa beli atau mekanisme 

lainnya yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan negara.  

3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang 

dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/daerah 

yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 

4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/daerah 

yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 

kementerian/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau 

optimalisasi Barang Milik Negara/daerah dengan tidak mengubah 

status kepemilikan. 

5. Pengamanan dan pemeliharaan merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilakukan pengelola barang, pengguna barang dan kuasa pengguna 

barang untuk mengamankan dan memelihara Barang Milik 

Negara/daerah.  

6. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai 

atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/daerah pada 

saat tertentu.  

7. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik 

Negara. 
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8. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan 

Barang Milik Negara. 

9. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/daerah 

dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang 

berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, 

dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan 

fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 

10. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 

inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian merupakan rangkaian 

kegiatan yang dilakukan pengelola barang untuk melakukan 

pengendalian serta pengawasan atas Barang Milik Negara yang berada 

pada pengguna barang dan kuasa pengguna barang  

Menurut peraturan pemerintah No. 27 tahun 2014  pasal 1 ayat 3  

Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab 

menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang 

Milik Negara/daerah. Pengelolaan Barang Milik Negara dapat medelegasikan 

kewenangan dan tanggungjawab tertentu kepada pengguna barang/kuasa 

pengguna barang. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan Barang Milik Negara/ Daerah. Sedangkan kuasa pengguna 

barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna 
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barang untuk menggunakann barang yang berada dalam penguasaannya 

dengan sebaik-baiknya. 

2.5 Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan suatu pedoman penelitian yang 

memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, sehingga 

melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai 

pendukung untuk analisa dari variabel-variabel tersebut. 

Telah diketahui bahwa siklus pengelolaan Barang Milik Negara 

berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 terdiri dari kegiatan perencanaan 

kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfatan; 

pengamanan dan pemeliharaan; penilain; pemindahtanganan; pemusnahan; 

penghapusan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

Dari berbagai kegiatan siklus pengelolaan Barang Milik Negara 

berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 tersebut dijadikan sebagai indikator 

penelitian. Tetapi dari sebelas indikator pengelolaan Barang Milik Negara 

berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014, peneliti hanya mengambil empat 

indikator. Hal ini karena indikator tersebut dapat mewakili permasalahan-

permasalahan yang ada dalam sistem pengelolaan Barang Milik Negara pada 

kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru. Adapun 

konsep-konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian analisis sistem 

pengelolaan Barang Milik Negara dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 2.5.1: Indikator Penelitian 

Referensi Indikator Sub Indikator 

PP No. 27 Tahun 2014 

(Pengelolaan Barang 

Milik Negara) 

1. Perencanaan 

kebutuhan 

Perencanaan kebutuhan sesuai 

dengan standar kebutuhan 

2. Penggunaan Penetapan status penggunaan 

Barang Milik Negara sesuai 

pedoman 

Menggunakan Barang Milik 

Negara sesuai ketentuan 

3. Penatausahaan Pendaftaran dan pencatatan 

Barang Milik Negara sesuai 

ketentuan 

Waktu dilakukan inventarisasi 

4. Pemusnahan Prosedur dalam melakukan 

pemusnahan 

 

2.6 Kerangka Berfikir 

Adapun kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 2.6.1: Kerangka Berfikir 
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