
BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Aset 

Menurut  Ardian Suterdi (2009: 29) “Pengertian aset secara umum adalah 

barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi 

(economic value), nilai komersil (commercial value) atau nilai tukar (exchange 

value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu”. Ada dua jenis aset 

yaitu aset berwujud (tangible) dan aset tidak berwujud (intangible).  

Menurut Doli D. Siregar (2004;178) aset adalah barang yang dalam 

pengertian hukum disebut benda yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda 

bergerak. Barang yang dimaksud  meliputi barang tidak bergerak (tanah dan atau 

bangunan) dan barang bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud yang 

tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan 

usaha, institusi atau individu perorangan. 

Definisi Aset adalah suatu kekayaan yang berwujud ataupun tidak 

berwujud yang memiliki nilai ekonomis, komersial, dan nilai tukar dimiliki 

pribadi atau instansi untuk membantu tercapainya tujuan  (Sutarto,2005: 89). 

Riyadi Slamet (2009;21) menyebutkan  asset and liability managent pada 

dasrnya adalah suatu proses planning, organizing, actuating, dan controlling 

untuk mendapatkan penetapan kebijaksanaan di bidang pengelolaan: 

1. Permodalan 

2. Pemupukan dana 

3. Penggunaan dana (aset). 
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Dalam perkembangan dewasa ini beberapa lembaga perekonomian juga 

memberikan definisi mengenai aset yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga memberikan definisi aset 

sebagai manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset, yang potensi aset 

tersebut memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak, arus kas dan setara 

kas kepada perusahaan. Sejalan dengan itu, Financial Accounting Standard Board 

pada 1980 mendefinisikan aset sebagai manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di 

masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu 

sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu.  

Definisi aset menurut Standar Akuntansi Pemerintahan lebih luas lagi dan 

komprehensif, yaitu 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 yang diharapkan dapat diperoleh, baik 

oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi 

masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan 

budaya.  

Banyaknya definisi mengenai aset tersebut menunjukan tidak jauh berbeda 

satu sama lainnya. Dengan demikian, dapat dirumuskan karakteristik umum aset 

sebagai berikut:  

1.  Adanya karakteristik manfaat di masa mendatang.  

2.  Adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aset.  

3.  Berkaitan dengan entitas tertentu.  
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4.  Menunjukkan proses akuntansi.  

5.  Berkaitan dengan dimensi waktu.  

6.  Berkaitan dengan karakteristik keterukuran (Riyadi Slamet ;2009;30) 

 
2.2. Aset Milik Daerah 

Aset milik daerah  atau barang milik daerah diatur dalam Pasal 1/angka 1 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah menyebutkan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang 

dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah.  

Menurut Doli D. Siregar (2004;182) dalam perkembangan dunia 

penilaian properri, jenis-jenis aset dikelompokkan empat jenis, seperti berikut 

ini: 

1. Penguasaan dan pemilikan tanah dan bangunan (real property) 

Meliputi semua hak, hubungan-hubungan hukum dan manfaat 

yang berkaitan  dengan kepemilikan real estate. Real estate meliputi 

tanah dan bangunan itu sendiri, segala benda yang keberadaannya 

secara alami di atas tanah yang bersangkutan dan semua benda yang 

melekat yang terkait dengan tanah itu, misalnya bangunan dan 

pengembangan tapak. 

2. Benda bergerak  

Merujuk pada hak kepenilikan atas suatu benda bergerak di dalam 

bagian- bagian benda selain  dari real estate (tanah dan bangunan 

secara fisik). Benda-benda tersebut dapat berwujud  misalnya harta 
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bergerak tidak berwujud, misalnya utang piutang dan hak paten. Benda 

bergerak yang berwujud mewakili kepemilikan  dari benda- benda 

yang tidak melekat secara permanen pada tanah dan bangunan yang 

pada umumnya bersifat dapat dipindah-pindahkan ke tempat lain. 

3. Kegiatan usaha 

Kegiatan usaha adalah setiap kegiatan di bidang komersial, 

industri, jasa atau investasi yang menyelenggarakan aktivitaa  ekonomi 

4. Hak kepemilikan secara finansial 

Berasal dari pembagian hukum atas hak kepemilikan saham dalam 

kegiatan bisnis dan hak atas penguasaan  tanah dan bangunan. 

M. Yusuf (2013;13-23) menyebutkan aset daerah banyak macamnya. 

Aset pemerintah pemerintah termasuk aset daerah terdiri atas enam golongan 

serta aset lainnya: 

1. Golongan tanah 

Tanah milik pemerintah daerah dapat digunakan untuk 

bermacam-macam penggunaan, seperti untuk lahan pertanian, 

perkebunan, perhutanan, danau, rawa, waduk, berbagai macam 

bangunan dan berbagai macam peruntukan lainnya. 

2. Golongan peralatan dan mesin 

Golongan peralatan dan mesin berjumlah sembilan jenis 

sebagai berikut: 

a. Alat- alat besar 

b. Alat-alat angkutan 
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c. Alat-alat bengkel dan alat ukur 

d. Alat-alat pertanian/peternakan 

e. Alat-alat kantor dan rumah tangga 

f. Alat-alat studio dan komunikasi 

g. Alat-alat kedokteran. 

2. Golongan gedung dan bangunan 

Karatkteristik gedung yang dimiliki oleh pemerintah daerah 

antara lain: Bangunan tempat bekerja, gudang, gedungblaboraturium, 

bangunan rumah sakit, bangunan tempat pertemuan, bangunan tempat 

beribadah, bangunan gedung olah raga, gedung pertokoan, bangunan 

pos, bangunan garasi, bangunan kandang hewan, bangunan 

perpustakaan, bangunan museum dan sebagainya.  Selain bagunan 

gedung terdapat pula bangunan bukanbgedung, sperri menara, 

panggung hiburan, panggung reklame, baliho dan lain- lain. 

3. Golongan jalan, irigasi dan jaringan 

a. Kelompok jalan dan jembatan (jembatan penyeberangan dan 

jembatan layang) 

b. Kelompok bangunan air seperri saluran pembawa irigasi, waduk, 

bendungan, bangunan pembuangbirigasi, bangunan pengaman 

irigasi, bangunan air bersih baku, bangunan air kotor, bangunan 

air latu, dan lai-lain. 

c. Kelompok instalasi, seperti instalasi air minum bersih, instalasi air 

tanah dalam, instalasi air tanah dangkal, instalaai air buangan 
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domestik, instalasi air buangan industri, instalasi air buangan 

pertanian, instalasi pengolahan sampah organik. Selain itu terdapat 

instalasi pembangkit listrik, instalasi penangkal petir manual dan 

instalasi penangkal petir komputerisasi. 

4. Golongan aset tetap lainnya 

Terdiri dari buku peepustakaan, buku terbitan berkala, barang- 

barang perpustakaan, barang berxorak kesenian/kebudayaan, serta 

hewan atau ternak dan tumbuh-tumbuhan.  

5. Golongan konstruksi dalam pengerjaan 

Golongan barang ini seperti bangunan gedung dan bangunan 

bukanbgedung, konstruksi jalan, jembatan, bangunan air, instalaai dan 

jaringan. 

6. Golongan aset lainnya 

Terdiri dari aset tidak berwujud berupa hasilnkajian, kerja sama 

dengan pihak ketiga, serta aset-aset lainnya. 

Yang termasuk  barang milik daerah juga telah diatur dalam Pasal 3 

sampai dengan Pasal 8 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Pasal 3: 

Barang milik daerah meliputi: 

a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau 

b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
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Pasal 4 

(1) Barang  milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang 

digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan 

kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah 

daerah. 

(2) Barang  milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat 

disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 

(1) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilengkapi dokumen 

pengadaan. 

(2) barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dokumen 

perolehan. 

(3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

bersifat berwujud maupun tidak berwujud. 

Pasal 6 

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, 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 peraturan perundang-

undangan; 
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d. Barang  yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 

e. Barang  yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal 

pemerintah daerah. 

Pasal 7 

Barang  yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis 

dari negara/lembaga  internasional sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 8 

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain berasal dari: 

a. Kontrak karya; 

b. Kontrak bagi hasil; 

c. Kontrak kerjasama; 

d. Perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan 

e. Kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan 

infrastruktur. 

 

2.3. Aset Tanah 

Aset tanah diperlukan untuk pembangunan kantor, sekolah, sarana 

pendidikan, dan kepentingan sarana dan prasarana umum maayarakat seperti 

jalan, taman, irigasi, fasilitas sosial dan lain-lain (M.Yusuf;2013;45). 

Selanjutnya M.Yusuf (2013;60) menyebutkan aset tanh dapat 

dikelompokkan menurut penggunaannya, sebagai berikut: 
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1. Tanah yang digunakan untuk bangunan, taman dan pertanian 

2. Tanah yang digunakan untuk jalan, jembatan dan irigasi 

Informasi-informasi tentang aset tanah menurut M. Yusuf (2013;65-69) 

adalah sebagai berikut: 

a. Data legalitas tanah berupa surat-surat yang dimiliki, sperti: Surat 

Pelepasan Hak, nomor dokumen pelaksanaan anggaran . 

b. Kondisi lain, seperti kematangan lahan, artinya tanah yang dimiliki sudah 

siap untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan  pengadaan tanah tersebut. 

c. Tinggi permukaan tanah terhadap jalan, apakah berada di atas atau di 

bawah permukaan jalan. 

d. Komponen harga untuk melihat nilai tanah 

e. Ukuran tanah 

Tanah dapat diakui sebagai barang atau aset tetap jika memenuhi 

empat kriteria, yaitu: 

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan 

2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal 

3. Tidak dimaksudkan untuk dijual 

4. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan (M. Yusuf ;2013;70) 

Urusan pemerintah yang berkenaan dengan urusan agraria adalah: 

1. Pemeriksaan dan pengesahan kontrak tanah 

2. Pemberian izin pembukuan tanah oleh daerah-daerah di bawahnya 

3. Pemberian izin menempati tanah mentah oleh bangsa asing (The Liang 

Gie;2013;209). 
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2.4. Pengelolaan 

2.4.1. Pengertian Pengelolaan 

Pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali, yang mencakup 

pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan 

informasi (Anderson,2004: 78). 

Menurut Hasibuan (2008: 88) pengelolaan merupakan tugas-tugas dasar 

seorang manajer. Tapi disini kami akan lebih menekankan arti dari tugas-tugas 

tersebut bagi manajer pemasaran. Pengelolaan merupakan suatu proses yang 

digunakan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan supaya mereka dapat 

mengatasi perubahan dalam interaksi antar manusia . 

Sedangkan pengelolaan adalah suatu urut-urutan pekerjaan (clerical), 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk 

menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang 

terjadi dalam suatu organisasi (Alex S. Nitisemito, 2008: 77).  

 

2.4.2. Azas-azas Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan 

baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik 

daerah dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut: 

1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan 

masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan 

oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan 
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Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-

masing; 

2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus 

dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan; 

3. Azas transparansi, yaitu penyeleggaraan pengelolaan barang milik 

daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh 

informasi yang benar. 

4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar 

barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar 

kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan 

tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. 

5. Azas akuntabilitas, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 

6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus 

didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka 

optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah 

serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah (T. Hani Handoko,2008: 

48). 

2.4.3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pengelolaan Barang Milik Daerah menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Adalah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:  

a.  Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;  

b.  Pengadaan;  
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c.  Penggunaan;  

d.  Pemanfaatan;  

e.  Pengamanan dan pemeliharaan;  

f.  Penilaian;  

g.  Pemindahtanganan;  

h.  Pemusnahan;  

i.  Penghapusan;          

j.  Penatausahaan 

k.  Pembinaan 

k.   Pengawasan dan pengendalian 

         Pengelolaan Barang Milik Daerah menurut Pasal 1 angka 28 Peraturan 

Menteri Dalam Negeei Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan 

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan 

dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, 

penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan  pengendalian. 

1. Perencanaan Kebutuhan 

Pasal 1 angka 30 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 

menyebutkan Perencanaan Kebutuhan adalah 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.  
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Dalam sistem  perencanaan untuk pembelian aset/barang milik 

daerah, ada dua macam perencanaan yang harus dilakukan setiap tahun, 

yaitu perencanaan akan kebutuhan aset/barang milik pemerintah daerah 

dan perencanaan pemeliharaan aset/barang milik pemerintah daerah 

(M.Yusuf;2013;42).  

2. Penganggaran 

Penganggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara 

sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang 

meliputi seluruh kegiatan untuk jangka waktu ( periode) tertentu di 

masa yang akan datang. 

3. Pengadaan 

Pasal 41 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pengadaan barang 

milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, 

transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. 

4. Penggunaan 

Pasal 1 angka 31 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 

menyebutkan penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik 

daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. 

Menurut Sarman (2011;238) barang milik daerah yang 

dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijual, 

diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau 

digadaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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5. Pemanfaatan 

Pasal 1 angka 32 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 

menyebutkan Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah 

yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 

dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah 

status kepemilikan 

6. Pengamanan 

Pengamanan adalah segala urusan pekerjaan dan kegiatan 

mengenai pengumpulan, pengolahan  dan penafsiran data untuk 

memungkinkan perencanaan dan pengambilan tindakan guna 

penyelenggaraan pengembangan terhadap personal, material, bahan 

keterangan dan kegiatan/ operasi 

7. Pemeliharaan 

Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan 

yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya 

sampai suatu kondisi yang bisa diterima. 

8. Penilaian 

Menurut Sondang P. Siagian (2009;157) menyebutkan bahwa 

penilaian merupakan salah satu fungsi penting dalam  proses 

administrasi dan manajemen. Teori menerangkan bahwa dari penilaian 

yang objektif, rasional dan berdasarkan  kriteria yang ditetapkan 

sebelumnya dalam rencana akan diketahui apakah: 
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a. Hasil yang dicapai melebihi target dan standar yang telah 

ditentukan 

b. Hasil yang telah dicapai sekedar sesuai dengan harapan, atau 

c. Kurang dari yang ditentukan. 

9. Pemindahtanganan 

Pasal 1 angka 40 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 

menyebutkan Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang  

milik daerah. 

10. Pemusnahan 

Pasal 1 angka 45 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 

menyebutkan pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau 

kegunaan barang milik daerah. 

Menurut Irra Chrisyanti (2011;90) pemusnahan meliputi: 

a. Bahan-bahan non arsip dan duplikasi yang berlebihan dapat 

langsung dimusnahkan dengan sepengetahuan pimpinan Lembaga 

Negara/Badan Pemeeintahan yang bersangkutan 

b. Arsip-arsip yang tidak diperlukan baik oleh Lembaga Negara 

Badan Pemerintahan yang bersangkutan maupun  untuk bahan 

bukti pertanggungjawaban nasional dapat dimusnahkan. 

c. Pemusnahan dilakukan secara total sehingga tidak dapat dikenal 

lagi baik isi maupun bentuknya serta disaksikan oleh dua orang 

pejabat dari bidang hukum/Perundang-undangan dan atau bidang 

pengawasan dari Lembaga-lembaga/Badan-badan Pemerintahan 

yang bersangkutan. 
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d. Pwmusnahan arsip dilaksanakan dengan membuat daftar pertelaan 

arsip yang akan diserahkan dan berita acara penyerahan arsip. 

11. Penghapusan 

Pasal 1 angka 46 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 

menyebutkan penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik 

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. 

Penghapusan menurut The Liang Gie (2009;176) adalah 

meniadakan langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan 

sesuatu pekerjaan yang dianggap kurang perlu atau tidak berhubungan 

dengan hasil kerja yang ingin dicapai. 

12. Penatausahaan 

Pasal 1 angka 47 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 

menyebutkan penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

13. Pembinaan 

Pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah 

perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan 

kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan 

kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. 
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Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai 

untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (konpetensi) yang 

spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya. 

14. Pengawasan 

Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu 

organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh 

mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi (Fahmi 

Irham;2012;182). 

Pengawasan adalah budaya  prometheanistik. Pengawasan 

dipandang sebagai bagain kontrol, yaitu kontrol sebelum sesuatu yerjadi 

(Taliziduhu Ndrahaa;2008;201). 

Irra chrisyanti (2011;135) pengawasan atau kontrol merupakanb 

salah satu dari fungsi manajemen yang memastikan aktivitas yang 

dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

Fungsi controlling yaitu merupakan pedoman untuk menilai 

apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan (BudiSetiyono;2014;115). 

Untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka 

diperlukan dasar pengelolaan kekayan asset yang memadai juga, dimana menurut  

T. Hani Handoko (2008: 45) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset 

daerah yakni: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan 

secara efisien dan efektif, dan (3) pengawasan (monitoring).  
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1.  Perencanaan 

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya 

pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang 

pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, pemerintah derah 

perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan 

digunakan/dimiliki. Setiap pembelian barang atau aset baru harus dicatat 

dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaaan 

daerah. Pada dasarnya. Kekayaan daerah dapat diklasifikasikan menjadi 

dua jenis,yaitu: 

a. Kekayaan yang sudah ada (eksis) sejak adanya daerah tersebut. 

Kekayaan jenis ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis 

kewilayahannya. Contohnya adalah tanah, hutan, tambang, gunung, 

danau, pantai dan laut 

b. Kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari aktivitas 

pemerintah daerah yang didanai APBD serta kegiatan perekonomian 

daerah lainnya. Contohnya adalah jalan, jembatan, kendaraan, dan 

barang modal lainnya. Pemerintah daerah harus membuat 

perencanaan yang tepat terhadap dua jenis kekayaan tersebut. 

Perencanaan juga meliputi perencanaan terhadap asset yang belum 

termanfaatkan atau masih berupa aset potensial. Perencanaan yang 

dilakukan harus meliputi tiga hal yaitu: 

1) Melihat kondisi aset daerah dimasa lalu. 

2) Aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang. 
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3) Perencanaan kebutuhan aset dimasa yan akan datang. 

2. Pelaksanaan 

Permasalahan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya. 

Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan 

memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan 

akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD yang harus melakukan 

pengawasan (monitoring) terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar 

tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah. Hal cukup penting 

yang diperhatikan pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan 

perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan untuk setiap 

kekayaan yan dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan sering kali biaya 

operasi dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja investasi/modal. 

Mestinya terdapat keterkaitan antara belanja investasi/modal dengan 

biaya operasi dan pemeliharaan yang biaya tersebut merupakan 

commitment cost yang harus dilakukan. Selain biaya operasi dan 

pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya biaya asuransi 

kerugian. Pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip 

akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenui paling tidak 

meliputi: 

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for 

probity and legilaty), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan 

jabatan (abuse of power) oleh pejabat dalam penggunaan dan 

pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum 
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terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan kekayaan publik. 

b. Akuntabilitas proses (process accountability), terkait dengan 

dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan 

pengelolaan kekayaan daerah, termasuk didalamya dilakukannya 

compulsory competitive tendering contract (CCTC) dan 

penghapusan mark-up. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi 

akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.  

c. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability), terkait dengan 

pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan 

masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan penggunaan dan 

pemanfaatan kekayaan daerah. 

3. Pengawasan 

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan 

hingga pengahapusan aset. Keterlibatan auditor internal dalam proses 

pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistesi antara praktik 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. 

Selain itu, auditor juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan 

akuntansi yang diterapkan manyangkut pengakuan aset (recognition), 

pengukurannya (measurement), dan penilaianya (valuation). Pengawasan 

diperlukan untuk menghindari penyimpanan dalam perencanaan maupun 

pengelolaan aset yang dimiliki daerah. 
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Sedangkan menurut Doli D. Siregar (2004:518) menyebutkan bahwa 

manajemen pengelolaan aset dapat dibagi  dalam lima tahapan  kerja, yaitu 

inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan dan 

pengendalian.  

1.  Inventarisasi aset 

Inventarisasi terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan 

yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, 

volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis 

adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir 

penguasaan dan lain-lain. Proses kerja  yang dilakukan adalah 

pendataan, kodefikasi/labelling, pengelompokkqn dan 

pembukuan/administrasi sesuai tujuan manajemen aset. 

2. Legal Audit 

Legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang 

berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur 

penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas 

permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan  berbagai 

permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan  ataupun 

pengalihanbaset. Peemasalahan legal yang sering ditemui antara lain 

status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, 

pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain.  
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3.  Penilaian Aset 

Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan 

penilqiqn atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh 

konsultan penilaian yang independen. Sebagaimana diketahui bahwa 

Standar Akuntansi Pemerintah mensyaratkan untuk dilakukannya 

penilaian terhadap barang milik daerah. Pada prinsipnya semua 

pemerintah daerah mau melakukan penilaian sebagaimana di 

amanatkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah, yang sekarang sudah 

diatur pada PP 71/2010. Tetapi mengingat keterbatasan anggaran,  

banyak pemerintah daerah tidak bisa melakukan penilaian dengan 

menggunakan penilai profesional. Hasil dari nilai tersebut akan dapat 

dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi 

untuk penetapan harga bagi aset yang bingin dijual. 

4.  Optimalisasi Pemanfaatan Aset 

Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalan manajemen aset 

yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, 

jumlah_volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. 

Optimalisasi pemanfaatan aset merupakan penggunaan aset yang sesuai 

dengan peruntukkan dan kegunaan asset. Aset yang tidak dapat 

dioptimalkan, harus dicari penyebabnya. Apakah faktor permasalahan 

legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil 

akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi 

dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai. Sehingga Aset 
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tanah dan bangunan pemerintah dapat dikelola dengan baik sesuai 

dengan pemanfaatannya. Sehingga pemerintah tidak mengalami 

kerugian,karena pengelolaan asset sudah sesuai dengan peruntukannya. 

5. Pengawasan dan Pengendalian 

Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan aspek ini adalah 

pengembangan SIMA. Melalui SIMA, transparansi kerja dalam 

pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan 

pengawasan dan pengendalian yang lemah. Sehingga setiap penanganan 

terhadap satu aset, termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan 

hingga siapa yang bertanggungjawab menanganinya. Hal ini yang 

diharapkan akan meminimalkanLKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) 

dalam tubuh Pemerintah Daerah. 

 

2.5. Kajian Terdahulu 

Penelitian sejenis juga pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya 

yang juga penulis jadikan rujukan dalam penelitian ini sebagaimana dituangkan 

dalam tabel berikut: 

No Judul Penelitian Peneliti Hasil Penelitian 

1 Pelaksanaan 

Pengelolaan Aset 

Tetap Daerah 

Erizul (2014) Pelaksanaan pengelolaan aset 

tetap daerah milik Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Kabupaten Kampar dalam 

melakukan koordinasi 

pengelolaan aset tetap daerah 

yang ditinjau dari 

akuntabilitas kinerja belum 

optimal, masih banyak 

terdapat tidak sinkronnya 

nilai aset, inventaris dan 
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No Judul Penelitian Peneliti Hasil Penelitian 

sistim pelaporan dan 

pengendalian yang belum 

baik. Dikarenakan 

perencanaan pengadaan 

barang tidak sesuai dengan 

kebutuhan unit kerja dan 

ketersediaan dana yang 

terbatas sebagai akibat 

kurangnya perhatian 

pimpinan dalam menyusulkan 

anggaran dalam pengadaan 

aset daerah untuk mendukung 

operasional di setiap SKPD. 

Disamping itu kurang adanya 

penyesuaian pelaksanaan 

pengadaan barang dengan 

ketentuan yang berlaku 

karena pengadaan masih 

kurang memperhatikan 

kesesuaian harga barang, dan 

pengadaan aset daerah masih 

cenderung membeli dengan 

penunjukan langsung, 

pendistribusian barang yang 

relative masih kurang merata 

ke setiap SKPD 

2 Peran Manajemen 

Aset Dalam 

Pembangunan 

Daerah 

Aras Aira (2014) Manajemen aset memiliki 

peran sebagai: memberikan 

transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan, 

pengawasan, pengendalian, 

mengidentifikasi potensi 

ekonomi daerah sehingga 

memberikan strategi dan 

program yang terintegrasi 

pengembangan dan 

optimalisasi potensi ekonomi 

daerah, sebagai dasar 

optimalisasi pendapatan asli 

darah (PAD), dasar dalam 

memperbaiki organisasi kerja, 

sistem dan prosedur guna 

peningkatan pelayanan publik 

dan kemandirian dan 

pendanaan/ pembiayaan 
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No Judul Penelitian Peneliti Hasil Penelitian 

pembangunan daerah, 

landasan untuk merespon 

perubahan dan petumbuhan 

daerah dalam perspektif 

otonomi daerahregional-

global dalam suasana 

persaingan pasar yang 

dinamis dan global, landasan 

untuk meningkatkan dam 

menciptakan citra (image) 

baru dan pemasaran daerah di 

mata pasar terbuka, dan 

landasan untuk 

menggairahkan dan 

meningkatkan investasi dan 

mendorong efek berantai dari 

investasi itu pada 

pertumbuhan ekonomi 

daerah. 

3 Pemanfaatan Aset 

Daerah 

(Studi tentang pola 

kemitraan asset 

tanah Pemerintah 

Provinsi Jawa 

Timur) 

Sugeng Riyono 

(2013) 

Kondisi riil penggunaan aset 

tanah daerah oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur yaitu 

tanah yang dipakai sendiri 

pada 9 Kabupaten 

 dan Kota Bangkalan, 

Sumenep, Sampang, Batu, 

Surabaya, Sidoarjo 

perumahan,perkantoran, dan 

pekarangan, Sumenep 

holtikultura, tanah tambak 

dinilai telah cukup berhasil. 

Pemanfaatan Aset Tanah 

pada Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur dilakukan 

melalui Pinjam Pakai belum 

menunjukkan kontribusi ke 

PAD mengingat sifatnya 

kerjasama (cooperation) 

 yang belum berorientasi pada 

winwin solution.  
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2.6.  Pandangan Islam Terhadap Aset  

2.6.1.  Pengertian Harta 

  Dalam bahasa Arab (Islam) harta disebut sebagai Maal. Maal berarti 

“Segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok berupa kekayaan, 

atau barang perdagangan, rumah, uang, hewan dan lain sebagainya yang 

cenderung ingin dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh manusia. Allah SWT 

berfirman : 

 

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang 

diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, 

perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah lading. Itulah 

kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik 

(surga).”  { QS. Ali Imran : 14 } 

Istilah harta, atau al-mal dalam al-Quran maupun Sunnah tidak dibatasi 

dalam ruang lingkup makna tertentu, sehingga pengertian al-Mal sangat luas dan 

selalu berkembang.Kriteria harta menurut para ahli fiqh terdiri atas: 

1. Memiliki unsur nilai ekonomis. 

2. Unsur manfaat atau jasa yang diperoleh dari suatu barang. Nilai ekonomis 

dan manfaat yang menjadi kriteria harta ditentukan berdasarkan urf 

(kebiasaan/ adat) yang berlaku di tengah masyarakat.  

  Mal hanya untuk barang yang memiliki nilai ekonomis, dapat 

diperjualbelikan, dan dikenakan ganti rugi bagi yang merusak atau 

melenyapkannya. Dengan demikian tempat bergantungna status al-mal terletak 
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pada nilai ekonomis (al-qimah) suatu barang berdasarkan urf. Besar kecilnya al-

qimah dalam harta tergantung pada besar kecilnya suatu barang Faktor manfaat 

menjadi patokan dalam menetapkan nilai ekonomis suatu barang. Maka manfaat 

suatu barang menjadi tujuan dari semua jenis harta (Umar Anshary, 2008, 111). 

 

2.6.2. Pandangan Islam Mengenai Harta 

Pandangan Islam mengenai harta dapat diuraikan  (Umar Anshary 

Sitanggal; 2008;118) sebagai berikut: 

1. Pemiliki Mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini 

adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas 

untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai 

dengan ketentuanNya (QS al_Hadiid: 7).  

Dalam sebuah Hadits riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda: 

Seseorang pada Hari Akhir nanti pasti akan ditanya tentang empat 

hal: usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa 

dipergunakan, hartanya darimana didapatkan dan untuk apa 

dipergunakan, serta ilmunya untuk apa dipergunakan. 

 

2. Status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut : 

a. Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT. Manusia hanyalah 

pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan 

benda dari tiada. 

b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa 

menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan ( Ali Imran: 

14). Sebagai perhiasan hidup harta sering menyebabkan 

keangkuhan, kesombongan serta kebanggaan diri.(Al-Alaq: 6-7). 
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c. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara 

mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran 

Islam atau tidak (al-Anfal: 28) 

d. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksankan 

perintahNyadan melaksanakan muamalah si antara sesama manusia, 

melalui zakat, infak, dan sedekah.(at-Taubah :41,60; Ali Imran:133-

134). 

3. Pemilikan harta dapat dilakukan melalui usaha (amal) ataua mata 

pencaharian (Maisyah) yang halal dan sesuai dengan aturanNya. (al-

Baqarah:267) 

 

2.7.  Definisi Konsep 

  Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul yang dimaksud maka 

penulis memberikan batasan judul dalam definisi konseptual  sebagai berikut: 

1. Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan 

Barang Milik Daerah menurut Pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri 

Dalam Negeei Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, 

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan 

pembinaan, pengawasan dan  pengendalian. 

2. Pengelolaan tanah adalah penyiapan administrasi dan pengembangan 

administrasi serta pendayagunaan aset tanah milik Pemerintah Daerah.  
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Pengeloaan tanah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

manajemen pengelolaan tanah  di wilayah Kelurahan Pulau Karomah 

sebagaimana yang dimaksud dalam teori Doli D. Siregar (2004:518) 

meliputi: Inventarisasi aset,  legal audit, penilaian aset,  optimalisasi 

aset,  pengawasan dan pengendalian.  

a. Inventarisasi aset,  merupakan kegiatan pengelolaan yang terdiri atas 

4 (empat) kegiatan, yaitu pembentukan tim pengelolaan, 

pengumpulan data awal, cek fisik, dan pencocokan data. 

b. Legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang 

berupa inventarisasi status penguasaan aset yang ditinjau dari status 

hukum, meliputi: Bukti surat dan perolehan asal aset.   

c. Penilaian aset,  merupakan satu proses kerja untuk melakukan 

penilaian atas aset yang dikuasai.  Penilaian aset dilakukan 

berdasarkan nilai aset, informasi aset dan penetapan harga aset.                  

d. Optimalisasi pemanfaatan aset, merupakan proses kerja dalan 

manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi 

fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki 

aset tersebut..  

e. Pengawasan dan pengendalian,  merupakan kegiatan pemantauan 

dan pengontrolan dalam pengelolaan aset milik daerah.  Sehingga 

setiap penanganan terhadap satu aset, termonitor jelas, mulai dari 

lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab 

menanganinya.  
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2.8. Konsep Operasional 

Untuk menjaga agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan 

maka penulis menetapkan konsep operasional dengan indikator sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Indikator Penelitian 

 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Pengelolaan Aset 

(Doli D. 

Siregar;2004;518) 

Inventarisasi Aset 1. Pembentukan tim 

2. Pengumpulan data awal 

3. Cek Fisik 

4. Pencocokan data 

Legal Audit 1. Bukti surat 

2. Asal Perolehan 

Penilaian Aset 1. Nilai asset 

2. Informasi harga 

3. Penetapan harga 

Optimalisasi Aset 1. Potensi fisik 

2. Potensi lokasi 

3. Potensi nilai 

4. Potensi jumlah 

Pengawasan dan 

Pengendalian 

1. Penanganan 

2. Pertanggungjawaban 

Sumber: Doli D. Siregar;2004;518. 

2.9. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Doli D. Siregar (2004:518).  
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