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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Peranan 

Menurut J. Dwi Narwoko ( 2010 : 160 ), Peranan dapat membimbing 

seseorang dalam berprilaku, karena fungsi peranan sendiri adalah sebagai berikut: 

1. Memberi arah pada proses sosialisasi. 

2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan 

pengetahuan. 

3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat. 

4. Menghidupkan system pengendalian dan control, sehingga dapat 

melestarikan kehidupan masyarakat. 

Menurut Hendropuspio dalam Narwoko ( 2010 : 160 ) peranan sosial yang 

ada di masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam – macam cara sesuai 

dengan banyaknya sudut pandang. Berbagai macam peranan dapat di sebutkan 

sebagai berikut : 

Berdasarkan pelaksanaan peranan sosial dapat di bedakan menjadi dua, yaitu  

1. Peranan yang di harapkan ( expected roles ) : cara ideal dalam 

pelaksanaan peranan menurut masyarakat. Masyarakat menghendaki 

peranan yang di harapkan di laksanakan secermat-cermatnya dan 

peranan ini tidak dapat di tawar dan harus di laksanakan seperti yang di 

tentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler 

diplomatik, dan sebagainya. 
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2. Peranan yang di sesuaikan (actual roles) : yaitu cara bagaimana 

sebenarnya peranan itu di jalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih 

luwes, dapat di sesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan 

yang di sesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi 

kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.  

Berdasarkan cara memperolehnya, peranan bisa di jadikan menjadi : 

a. Peranan bawaan ( ascribled roles ), yaitu peranan yang di peroleh secara 

otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai nenek, anak, 

bupati, dan sebagainya. 

b. Peranan pilihan ( achives role ), yaitu peranan yang diperoleh atas dasar 

keputusan sendiri, misalnya seseorang yang memutuskan untuk memilih 

kuliah di fakultas ilmu sosial dan ilmu politk, universitas gajah mada dan 

menjadi mahasiswa program studi sosiologi maupun kebijakan publik. 

Menurut Abdulsyani dalam Herlinan Ningsih Eva ( 2014 : 21 )  peranan 

sosial adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha 

menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. 

Menurut Veitzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai prilaku yang 

diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. 

Kemudian menurut Ali (2005:148) peranan adalah sesuatu yang menjadi 

bagian yang  memegang pimnpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau 

peristiwa. Yang pendapat Ali tersebut mengandung makna yaitu dengan adanya 

posisi tertentu meka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan 
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sosial akan lebih besar peranan atau tanggungjawabnya dalam menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. 

Selanjutnya peranan menurut Komarruddin (2007:768) adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam 

manajemen; 

2. Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai status; 

3. Bagian tau fungsi sesorang dalam kelompok atau pranata; 

4. Fungus yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang 

apa adanya; 

5. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat. 

Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan 

yang terutama  dalam terjadinya hal atau peristiwa (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2004:349). 

Dari uraian para ahli diatas dapat penulis simpulkan bahwa peranan adalah 

bagian dari tugas utama yang harus dimainkan oleh pemimpin dengan 

menghubungkan norma-norma dengan posisi dan tempat seseorang dalam 

organisasi masyarakat. 

Berbicara mengenai peranan, erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi 

suatu dinas tersebut. dalam meningkatkan hasil pendapatan daerah sesuai dengan 

fungsi Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru (BPKAD), 

antara lain sebagai berikut: 
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1. Perumusan  kebijakan teknis operasional bidang pengelola keuangan dan 

aset daerah 

2. Pelaksanaan tugas teknis pengelola keuangan dan aset daerah yang 

nmeliputi anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi 

3. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian 

bimbingan dan penyuluhan bidang pengelolaan dan aset daerah 

4. Memfasilitasi penyusunan, penetapan, perubahan, dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

5. Pelaksanaan pelayanan administrastif dinas. 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Berdasarkan fungsi tersebut BPKAD bertanggung jawab dalam pengelolaan 

Aset milik pemerintah kota sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri  

Nomor  19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan barang milik daerah meliputi: 

1. Pejabat pengelola barang milik daerah adalah pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik 

daerah. 

2. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran adalah kegiatan merumuskan 

rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaaan 

barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar 

dalam melakukan tindakan yang akan datang.  
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3. Pengadaan adalah pengadaan sebuah barang milik daerah yang 

dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, 

bersaing, adil, dan akuntabel. 

4. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan pengguna barang dalam 

mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan 

tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. 

5. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak 

digunakan untuk penyelengaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau 

optimalisasi barang mili kdaerah dengan tidak mengubah status 

kepemilikan. 

6. Pengamanan dan pemeliharaan, pengamanan adalah kegiatan melakukan 

pengamanan fisik, administrasi dan hukum terhadap barang milik daerah 

yang berada dalam penguasaannya. Pemeliharaan adalah kegiatan 

memelihara barang milik daerah agar tetap dalam keadaan baik dan layak 

digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

7. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas 

objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. 

8. Pemindahtanganan adalah suatu kegiatan pengalihan kepemilikan barang 

milik daerah. 

9. Pemusnahan adalah kegiatan memusnahakan fisik dan/atau kegunaan 

barang milik daerah. 

10. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar 

barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 
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membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang dan/atau kuasa 

pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang 

yang berada dalam penguasaannya. 

11. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 

inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

12. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian adalah pembinaan merupakan 

tindakan pembinaan oleh Menteri terhadap pengelolaan barang milik 

daerah. Serta melakukan pengawasan barupa pemantauan, penertiban dan 

investigasi. 

13. Pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola 

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah serangkaian 

kegiatan menggunakan barang milik daerah untuk menyelenggarakan 

kegiatan Badan layanan Umum Daerah yang bersangkutan untuk 

pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Badan Layanan Umum daerah. 

14. Barang milik daerah berupa rumah negara adalah bagunan yang dimiliki 

pemerintah daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan 

sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat 

dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. 

15. Ganti rugi dan sanksi adalah tindakan apabila terdapat kerugian daerah 

akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pegelolaan 

barang milik daerah maka diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi berupa 

sanksi oleh setiap pihak sesuai peraturan perundang-undangan. 
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2.2 Pengertian Aset 

Pengertian Asset atau aset (dengan satu s) yang telah di ubah kedalam 

Bahasa Indonesia secara umum adalah barang suatu (thing) atau suatu barang 

(anything) yang mempunyai (Yusuf, 2010:28): 

1. Nilai Ekonomi (Economic Value); 

2. Nilai Komersial (Commercial Value); 

3. Nilai Tukar (Exchange Value); 

Yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha, ataupun individu 

(perorangan). 

Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda bergerak, 

baik yang berwujud (Tangible) maupu yang tidak berwujud (Intangible) yang 

tercangkup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, 

organisasi, badan usaha atauindividu (perorangan). Aset merupakan sumberdaya 

penting bagi pemerintahan daerah. Dengan mengelola aset daerah secara benar 

dan memadai, pemerimtah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk 

pembiayaan pembangunan di daerah. Dalam mengelola aset daerah pemerintah 

daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 

pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, pengunaan, 

penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, 

pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan dan 

tuntutan ganti rugi. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek yang 

terdapat dalam manajemen aset daerah. Dengan melakukan perencanaan 
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kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman 

terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daearah. 

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 barang milik daerah adalah 

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah yaitu dari hibah, sumbangan, perjanjian/kontrak 

diperoleh dari ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh dari putusan 

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. 

2.3 Manajemen Aset 

Adapun yang menjadi pengertian manajemen aset menurut  Sugiama (2013; 

15) adalah sebuah ilmu dan seni untuk memadu pengelolaan kekayaan yang 

mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, 

melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan 

atau menhapuskan hingga mengalihkan secara efektif dan efisien. 

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. 

Jika berbicara mengenai manajemen aset secara umum kita tidak terlepas 

dari siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanannya sampai 

penghapusannya yang apabila diurutkan menjadi sebagai berikut (As‟ad, 

2001:58): 
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1. Perencanaan (Planing), meliputi penentuan kebutuhan (Requirerment) 

dan penganggarannya (Budgeting); 

2. Pengadaan (Procurement), meliputi cara pelaksanaannya, standar barang 

dan harga atau penyusunan ataua spesifikasi dan sebagainya; 

3. Penyimpanan dan penyaluran (Storoge and Distribition); 

4. Pengendalian (Controling); 

5. Pemeliharaan (Maintanance); 

6. Pengamanan (Safety); 

7. Pemanfaatan pengunaan (Utilities); 

8. Penghapusan (Disposal); 

9. Inventarisassi (Inventarization); 

Sedangkan kalau kita berpedoman pada landasan yang terbaru yaitu 

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang  pedoman 

Pengelolaan barang milik daerahmengatakan bahwa pengelolaan barang milik 

daerah meliputi: 

1. Pejabat pengelola barang milik daerah; 

2. Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran; 

3. Pengadaan; 

4. Pengunaan; 

5. Pemanfaatan; 

6. Pengamanan dan Pemeliharaan; 

7. Penilaian; 

8. Pemindahtanganan; 
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9. Pemusnahan; 

10. Penghapusan; 

11. Penatausahaan; 

12. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 

13. Pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola 

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

14. Barang milik daerah berupa rumah negara; dan 

15. Ganti rugi dan sanksi. 

Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Manajemen Keuangan dan secara umum terkait dengan adminisrtrasi 

pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan 

aset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan daerah, maupun dalam 

penyususnan prioritas dalam pembangunan. 

2.3.1 Manajemen Aset Daerah 

Pengertian mengenai Barang Milik Daerah yang terbaru adalah berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 3 adalah sebagai 

berikut: 

1. Barang Milik Daerah meliputi: 

a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dan 

b. Dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

2. Barang yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. Barang yang diperoleh oleh hibah/ sumbangan atau yang sejenis. 

b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak. 
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c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang,  

d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh ketentuan hukum tetap. 

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas 

(Pengabean, 2002:36): 

1. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah 

dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa 

penggunaan barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing. 

2. Asas Kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus 

dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. 

3. Asas Transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik 

daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh 

informasi yang benar. 

4. Asas Efisiensi, yaitu barang milik daerah diarahkan agar barang milik 

daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar ketentuan yang 

diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi pemerintah secara optimal. 

5. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik 

daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. 

6. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan baran milik daerah harus 

didukung oleh adanya ketepatan jumlah dari nilai barang dalan rangka 
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optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah 

serta penyusunan neraca pemerintah daerah. 

2.4. Pengelolaan Aset 

Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik daerah/aset daerah 

yang ditandai dengan keluarnya peraturan yang lama yaitu Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara, telah 

memunculkan optimisme baru best practices dalam penataan dan pengelolaan aset 

negara yang proporsional dan modern dengan mengedepankan good governance 

di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan 

keuangan negara dari masyarakat/stalke-holder.  

Dengan perencanaan kebutuhan aset tersebut, pemerintah daerah dapat 

terhindarkan dari kepemilikan aset yang sesuai  dengan kebutuhan sehingga dapat 

menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan pada 

masyarakat. Selain faktor perencanaan kebutuhan aset, faktor pengamanan dan 

pemeliharaan aset juga harus menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah 

daerah. Dengan pengamanan dam pemeliharaan aset, pemerintah daerah dapat 

menjaga kepemilikan dan dapat menerima manfaat ekonomis aset dalam rangka 

usaha pemerintah daerah memeberikan pelayanan pada masyarakat. Faktor yang 

tidak kalah penting dalam pengelolaan aset pemerintah daerah adalah sistem 

informasi data. Dengan sistem informasi data aset pemerintah daerah yang 

memadai, pemerintah dapat lebih mudah dan cepat untuk memperoleh data terkait 

aset ketika dibutuhkan sewaktu-waktu. Kemudian dengan sistem data ini 
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pemerintah daerah juga dapat menyusun laporan aset secara lebih handal sehingga 

dapat memberi informasi yang handal pada pemakai informasi dalam laporan 

keunangan. 

Pengelolaan aset negara/daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam 

pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 adalah tidak sekedar 

administrasi semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani  aset daerah 

dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan, nilai 

tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu lingkup pengelolaan aset daerah 

mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan 

penyimpanan dan penyaluran pemeliharaan, penatausahaan, penggunaan, 

pemanfaatan, pengamanan, peniliaian, penghapusan, pemindahtanganan,  

pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Proses tersebut merupakan siklus logistik 

yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian 

terhadap siklus perbendaharan dalam konteks yang lebih luas. 

2.4.1. Siklus Pengelolaan Aset 

Siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam 

manajemen aset. Dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa 

pejabat pengelolaan aset/barang milik daerah adalah sebagai berikut: 

1. Kepala daerah selaku penguasa pengelolaan aset/barang milik daerah 

2. Sekretaris daerah selaku pengelolaan barang mlik daerah 

3. Pembantu pengelola aset/barang milik daerah  

4. Kepala SKPD selaku pengguna aset/barang  milik daerah 

5. Kepala Unit Pelaksana Teknis selaku pengguna aset/barang milik daerah. 
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Dibawah ini terdapat siklus pengelolaan aset/barang milik daerah menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007: 

1. Perencanaan kebutuhan penganggaran. 

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 pemenuhan kebutuhan yang akan datang. 

2. Pengadaan. 

Pelaksanaan pengadaan Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 

Tahun 2003 dan perubahannya. Pengadaan adalah kegiatan untuk 

melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. 

3. Penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran 

Hal ini dibutuhkan karena penerimaan aset dari pihak swasta atau pihak 

ketiga terlebih dahulu diterima oleh pimpinan teknis kegiatan (PPTK) 

apabila diberi kewenangan oleh anggaran/pengguna barang selaku petugas 

yang menyimpan dan mencatat aset-aset daerah ke dalam buku inventaris. 

Kemudian berdasarkan data yang ada pada bendahara barang diberikan 

kepada pembuat laporan keuangan yang didalamnya adalah membuat neraca 

daerah. 

4. Pemeliharaan 

Pemeliharaana adlah kegiatan atau tindakan agar semua barang milik daerah 

selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna 
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dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar 

aset yang ada tetap terawatt ddan umur ekonomisnya dapat berubah. 

5. Penatausahaan. 

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan 

inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

6. Penggunaan 

Penggunaan adalah kegiatan ynag dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna 

dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

bersangkutan.  

7. Pemanfaatan. 

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak 

dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, 

bangun guna serag dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status 

kepemilikan. 

8. Pengamanan 

Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan 

barang milik daerah dalam bentuk fisik, administrative, dan tindakan upaya 

hukum. 
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9. Penilaian  

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan 

pada data dan fakta yang objektif dan relevan dengan metode atau teknis 

tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Penilaian dilakukan 

ketika aset akan dihapus untuk dijual atau dilakukan tular menukar atau 

dilakukan kerjasama pemanfaatan. 

10. Penghapusan 

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang daerah dari daftar barang 

dengan menerbitkan sutat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 

membebaskan pengguna dan/atau penguasa pengguna dan/atau pengelola 

dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang ada dalam 

penguasaannya. 

11. Pemindahtanganan 

Pemindahtanganan adalah pemindahan kepemilikan barang milik 

daerahsebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cra dijual, 

dipertukarkanm dihibahkan atau diserahkan sebagai modal pemerintah 

daerah. 

12. Pembiayaan 

Pembiayaan diperlukan agar tidak mudah dimanipulasikan pengguna aset 

karena aset daerah banyak ragam dan kepentingan yang dilaksanakan 

pejabat pengelola aset milik daerah dan aparat pengawas, sedangkan   siklus 

pembiayaan diperlukan untuk membiayai aset milik daerah dalam rangka 

pemebelian atau pemeliharaan. 
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13. Tuntutan ganti rugi 

Setiap aset yang hilang baik dilakukan oleh bendahara atau  oleh pejabat 

atau pegawai berdasarkan kelalaiannya harus dilakukan tuntutan ganti ruga 

atas aset milik daerah tersebut agar terjaga dengan baik. 

2.4.2. Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah 

Pada dasarnya pengelolaan aset  atau sumber apapun yang dimiliki oleh 

daerah atau perushaan mempunyai asas atau prinsip yang sama. Karena tujuan 

utamanya adalah bagaimana proses pengelolaan aset tersebut sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan hasilnya harus nyata dan dirasakan manfaatnya bagi 

kehidupan dan kemajuan rakyat. Oleh karena itu agar pengelolaan atau 

manajemen pengelolaan kekayaan daerah dapat mencapai hasil yang diharapkan, 

maka haruslah diterapkan prinsip-prinsip manajemen modern yang intinya adalah 

perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat. 

Perencanaan yang matang memerlukan syarat adanya kemampuan dan 

kecermatan untuk melihat apa yang terjadi dimasa lalu, apa yang dibutuhkan pada 

saat ini serta perubahan dan perkembangan yang akan terjadi dimasa yang akan. 

Dalam konteks pengelolaan kekayaan daerah maka idealnya diperlukan validasi 

data, pengetahuan, kemampuan untuk mengukur apa dan berapa potensi kekayaan 

yang dimiliki dan bagaimana perencanaan pengunaan sesuai dengan kebutuhan 

saat ini dan dimasa yang akan datang. Dengan perencanaan yang matang 

masyarakat akan terhindar dari pemborosan, dan tidak merugikan generasi yang 

akan datang. 
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Pelaksanaan yang tepat akan mengisyaratkan adanya proses penyelengaraan 

yang efisien, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat 

dicapai jika adanya aturan yang jelas, pembagian tugas, wewenang dan tanggung 

jawab yang jelas dari para pihak yang terkait dan didukung dengan 

profesionalisme para pelaksananya. Hal yang cukup penting diperhatikan oleh 

pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasi 

dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan daerah yang dibeli atau diadakan. 

2.4.3. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah 

Saran strategis yang harus dicapai daerah dalam pengelolaan kebijakan aset 

daerah antara lain : 

1. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah yang 

menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, spesifikasi kekayaan daerah, 

penghapusan dan pejualan aset daerah, sistem pelaporan, kegiatan tukar 

menukar dan hibah. 

2. Terciptanya efisiensi dan efektivitas pengunaan aset daerah. 

3. Pengamanan aset daerah 

4. Tersediamya data/informan yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah. 

Adapun yang menjadi strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan (aset) daerah 

meliputi : 

1. Identifikasi dan iventarisasi nilai dan potensi aset daerah 

Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan yang 

dimilikinya, baik yang saat ini dikuasainya maupun yang masih berupa 
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potensi yang belum dikuasasi atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah 

daerah harus harus melakukan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan 

untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai 

kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. 

2. Perlunya sistem informasi manajemen aset daerah 

Unutuk mrndukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif 

serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka 

pemerintah daerah perlu memiliki ata mengembangkan sistem informasi 

manajemen yang komperhensif dan handal sebagai alat pengambilan 

keputusan. Sistem tersebut bermanfaat dan menghasilkan laporan 

pertanggungjawaban, selain itu sistem tersebut juga berguna untuk dasar 

pengambilan keputusan mengenai kebutuhan belanja pembangunan 

(modal) dalam penyusunan APBD. 

3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset daerah 

Pemanfaatan aset daerah harus diawasi dan dikendalikan secara ketat 

agar tiadak terjadi salah urus (Miss management), kehilangan, dan tidak 

termanfaatkan (iddle), untuk meningkatkan fungsi pengawasan tersebut, 

peran masyarakat dan DPRD sangat penting karena harus menghasilkan 

feedback bagi pemerintah daerah berupa perbaikan perencanaan dan 

pemanfaatan aset daerah. 
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4. Keterlibatan jasa penilai (Appraisal) 

Pertambahan aset daerah dari tahun ketahun perlu didata dan dinilai 

oleh penilai yang independen, peran profesi penilai secara aktif dalam 

pengelolaan aset daerah antara lain : 

a. Identifikasi dan inventarisasi aset daerah; 

b. Memberi informasi mengenai status hukum harta; 

c. Penilaian kekayaan daerah baik yang terwujud (Tangible Asset); 

d. Analisis investasi dan set-up investasi/pembiayaan; 

e. Pemberian jasa konsultasi manajemen aset daerah (Asset 

Management Consultant); 

2.5. Karakteristik Aset Daerah 

Aset daerah adalah salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, oleh karena itu 

harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan aset 

daerah yang transparan, efisien, akuntabel dan adanya kepastian nilai yang dapat 

berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah. 

Aset daerah banyak macamnya yaitu terdiri atas enam golongan serta aset 

lainnya. 

1. Golongan Tanah; 

2. Golongan Peralatan dan Mesin; 

3. Golongan Gedung dan Bangunan; 

4. Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan; 

5. Golongan Aset Tepat lainnya; 
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6. Golongan Konstruksi dalam Pengerjaan; 

7. Golongan Aset Lainnya; 

2.6. Inventarisasi Asal Usul Aset 

Dalam rangka melakukan penatausahaan/pencatatan dan 

pengadministrasian, karakteristik aset yang telah disebutkan diatas terlebih dahulu 

dilakukan  inventarisasi asal usul aset atau barang milik daerah oleh para pejabat 

pengguna barang dan pengelola barang serta pegawai yang ditugasi untuk 

mengurus aset atau barang milik daerah. Asal usul aset setidaknya terdiri dari lima 

sumber antara lain sebagai berikut : 

1. Aset yang berasal dari pengadaan 

2. Aset yang berasal dari penyerahan para pengembang perumahan dan 

pemukiman. 

3. Aset yang berasal dari pemerintah kepada pemerintah 

provinsi/kabupaten//kota atau dari pemerintah provinsi kepada 

kabupaten/kota. 

4. Aset yang berasal dari perubahan desa menjadi kelurahan. 

5. Aset yang berasal dari pihak luar negeri. 

2.7. Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 

Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Pendapatab Asli 

Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Menurut Rustian Kamaluddin (2000:47) yang dimaksud dengan pendapatan 

asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, 

hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan memberikan 

keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan 

otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. 

Sedangkan menurut dedy supriady Barata Kusuma dan Dadang Solihin 

(2002:171) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah 

penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang 

dipungut  berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber yang harus selalu dipacu 

pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi 

tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan, semakin tinggi peranan PAD 

terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah dalam membiayai 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah 

yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur bagi kinerja perekonomian 

suatu daerah. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 

daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Primbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. 

Pendapatan Asli Daerah meliputi: 
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1. Pajak Daerah; 

2. Retribusi Daerah; 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

4. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah; 

2.8. Sewa Lahan (Tanah) 

Teori tentang sewa tanah mengalami perkembangan hingga sekarang dan 

pada akhirnya telah ada definisi yang jelas mengenai hal tersebut. Sumber daya 

tanah merupakan sumber daya alam yang umumnya terbatas persediannya 

dibandingkan dengan permintaannya sehingga bersifat langka dan mempunyai 

nilai. Tanah mempunyai Opportunity Cost dalam pemanfaatannya. Penguasaan 

tanah dapat menunjukkan status sosial, ekonomi atau politik seseorang. Selain itu, 

tanah dapat juga berfungsi sebagai faktor produksi (input fakor) pada berbagai 

aktifitas ekonomi seperti pertanian, pemukiman, kegiatan industri, dan lain-lain. 

Sumber daya tanah digunakan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan. 

Penggunaan tanah pada umumnya sangat tergantung pada kemampuan atau 

kesuburan dan lokasinya. 

Hubungan sewa tanah dan lokasi, pertama kali dibahas oleh seorang 

ekonomi Jerman Heindrich Von Thunen. Lokasi tanah terhadap pusat kegiatan 

ekonomi dinyatakan dengan jarak lokasi tanah tersebut dengan pusat kegiatan 

ekonomi tempat produk atau hasil dari tanah tersebut dijual. Von Thunen 

menyatakan bahwa ”Economic Rent” sebidang tanah akan semakin kecil denan 

semakin jauhnya jarak lokasi tanah tersebut kepasar (pusat kegiatan ekonomi). 
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Sewa tanah merupakan konsep penting dalam ekonomi sumber daya tanah. 

Pada umumnya, orang berpikir bahwa sewa adalah imbalan atau pembayaran yang 

dibutuhkan untuk penerimaan sebidang lahan atau bangunan pada pemilikinya. 

Istilah sewa dapat mempunyai arti berikut: 

1. Contract Rent sebagai pembayaran dari penyewa kepada pemilik tanah 

dan pemilik tanah melakukan kontrak sewa dalam jangka waktu tertentu. 

2. Economic Rent atau Land Rent yang merupakan surplus usaha. 

Sewa tanah didefinisikan sebagai kelebihan penerimaan dari hasil 

pemanfaatan tanah yang bersangkutan dengan biaya yang dikeluarkan selain 

tanah., misalnya tenaga kerja, modal, bahan baku, dan energi yang dipakai untuk 

mengubah sumber daya alam menjadi barang atau produk. Sewa tanah sebagai 

surplus ekonomi dapat terjadi karena kesuburannya dan lokasinya. Pada dasarnya, 

sewa tanah tersebut merupakan balas jasa untuk pemanfaatan tanah yang dipakai 

dalam suatu aktifitas 

Besarnya Economic Rebt atau land rent akan sangat bergantung pada hal 

berikut. 

1. Jenis penggunaan tanah (hotel, kebun, dan lain-lainnya). 

2. Dalam hal-hal tertentu (pertanian) tergantung pada kesuburan tanah 

tersebut. 

3. Teknologi yang dipakai dalam pemanfaatan tanah tersebut. 

4. Aksessibiltasnya (terkait dengan jarak tanah ke lokasi pelemparan hasil). 

Ditinjau dari aspek ekonomi, pemanfaatan tanah dikatakan makin efisien 

kalau tanah tersebut mengahasilkan rent yang semakin tinggi. Besarnya sewa 
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tanah yang mencerminkan pula land value besarnya tergantung pada 

kesuburannya dan lokasi tanah tersebut terhadap pusat kegiatan ekonomi dan 

produk tanah tersebut dipasarkan. Jarak lokasi tanah dari pusat kegiatan ekonomi 

terkait erat dengan biaya transportasi. Dengan jarak yang semakin jauh akan 

menyebabkab biaya transportasi makin besar maka hubungan antara economic 

rent dan jarak bersifat negatif. Artinya, semakin jauh jarak lokasi tanah tersebut 

dari pusat kegiatan ekonomi tersebut akan semakin kecil economic rent. 

Pengertian sewa menurut  PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 

33/PMK.06/2012,  Permendari No. 17 Tahun 2007 memberikan definisi yang 

identik. Dalam ketiga peraturan tersebut, pengertian Sewa adalah Pemanfaatan 

Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan 

menerima imbalan uang tunai baik secara langsung maupun bertahap. Sewa atas 

Barang Milik Negara/Daerah dapat dilaksanakan terhadap : 

1. Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;  

2. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah 

diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota;  

3. Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang;  

4. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang 

masih digunakan oleh Pengguna Barang;  

5. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; 

Sejalan dengan kebijakan dan tujuan pemanfaatan aset negara, pelaksanaan 

sewa BMD harus berpedoman pada kebijakan dan tujuan pengelolaan BMD. 

Kebijakan Penyewaan BMD dilakukan sepanjang tidak merugikan negara dan 
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tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan 

negara. Sedangkan tujuan Penyewaan BMD adalah untuk mengoptimalkan 

Pemanfaatan BMD yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara; memperoleh fasilitas yang 

diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; 

atau mencegah penggunaan BMD oleh pihak lain secara tidak sah. 

Adapun prosedur dari penyewaan lahan milik pemerintah kota pekanbaru 

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Milik Daerah adalah sebagai berikut:  

1. Calon penyewa mengajukan surat permohonan dan disertai dengan 

dokumen pendukung untuk mendapatkan persetujuan Gubernur, 

Bupati/Walikota. Dan dokumen tersebut  yaitu,  

(a) Data Calon Penyewa; 

(b) Latar belakang permohonan; 

(c) Jangka waktu penyewaan, termasuk priodesitas sewa;  

(d) Peruntukan sewa; 

(e) Data barang yang disewa (luas,gambar, lokasi/alamat) 

(f) Pernyataan-pernyataan persetujuan kewajiban oleh penyewa; 

2. Pengelola barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan 

dokumen pendukung untuk menguji kelayakan penyewaan terkait 

permohonan calon penyewa. 
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3. Pengelola barang menugaskan penilai publik untuk melakukan penilaian 

objek sewa guna memperoleh nilai wajar barang milik daerah berupa 

tanah yang akan menjadi tarif sewa tanah tersebut 

4. Seluruh biaya dari penilaian tersebut dibebankan pada APBD. 

5. Pengelola barang (Gubernur, Bupati/Walikota) memberikan persetujuan 

berdasarkan penelitian kelayakan dan penilaian. 

6.  Apabila Gubernur, Bupati/Walikota tidak menyetujui penyewaan 

pengelola barang wajib mengeluarkan surat tertulis dan diberikan kepada 

pihak yang mengeajukan penyewaan beserta alasan. 

7. Apabila Gubernur, Bupati/Walikota menyetujui surat persetujuan 

tersebut memuat  

(1) Data barang milik daerah yang disewakan; 

(2) Data penyewa; 

(3) Data sewa (besaran tarid, jangka waktu). 

2.9. Penelitian Terdahulu 

1. Fasiha, Skripsi, Uins Suska Riau, 2013, “Analisis Pengelolaan Aset Daerah 

Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah 

Kabupaten Kepulauan  Meranti. Yang menjadi fokus dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis pengelolaan aset daerah (barang milik daerah) 

serta menganalisis bagaimana implementasi dan mengetahui hambatan-

hambatan dalam pengimplementasian pengelolaan aset daerah Pada Kantor 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Kepulauan 

Meranti. Dan hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya Pengelolaan Aset 
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Daerah (Barang Milik Daerah) Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan Aset Dikabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan dengan 

baik. 

2. Mhd. Habibi Arifin, Skripsi, Uin Suska Riau, 2011, “Analisis Pengelolaan 

Aset Tetap (Barang Milik Negara) Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah mengetahui 

untuk mengetahui implementasi pengelolaan aset tetap (Barang Milik 

Negara) dan untuk mengetahui Hambatan dalam pengelolaan aset tetap 

(Barang Milik Negara) pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Pekanbaru. Dan hasil bahwa Analisis pengelolaan aset tetap (Barang Milik 

Negara) pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru belum 

berjalan dengan baik, begitu juga dengan implementasi pengelolaan aset 

tetep (Barang Milik Negara) pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Pekanbaru belum berjalan optimal. 

3. Oci Dian Wahyuni, Jurnal, Universitas Riau, 2012 “Pengelolaan Aset Tanah 

Milik Pemerintah Kota Pekanbaru Di Kelurahan Pulau Karam Kecamatan 

Sukajadi, fokus penelitiannya adalah faktor-faktor penghambat dalam 

pengelolaan aset tanah di Kelurahan Pulau Karam di kecamatan suka jadi. Hasil 

dari penelitian ini adalah  inventarisasi dalam penataan asset tidak berjalan 

dengan baik, karena beberapa aset tanah dan bangunan yang ada kondisinya 

tidak terawat dengan baik dan tidak jelas pemanfaatan serta peruntukannya dan 

Faktor penghambat belum optimalnya Pengelolaan Aset Tanah di Kelurahan 

Pulau Karam Kecamatan Sukajadi disebabkan oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhi, yaitu factor sumber daya manusia, pihak kecamatan belum 
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professional dalam menempatkan orang-orang yang bertugas dalam bidang 

penataan aset. Faktor sarana dan prasarana tidak memadai. 

2.10. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari segi aspek 

penelitian dan penilaiannya, karena penelitian ini lebih cendrung membahas dan 

mengulas tentang Peranan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam 

Mengelola Aset Lahan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Pekanbaru 

(Studi Biaya Sewa Lahan Milik Pemerintah Kota Di Pekanbaru) kemudian 

penelitia ini juga Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pengelolaan biaya sewa tanah milik 

pemerintah kota di Pekanbaru sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang 

Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan  Meranti, adapun aset yang dikelola 

adalah keseluruhan aset yang di kelola oleh Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan  Meranti. Yang kedua yaitu tentang 

Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Negara) Pada Kantor Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru. 

Yang ketiga yaitu tentang Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota 

Pekanbaru Di Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi. 

2.11. Pandangan Islam mengenai Pengelolaan Aset 

1. Pengertian harta  

Menurut (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh 

manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. 
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Menurut syar‟a harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan 

dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibya (lazim) 

2. Pengertian harta dalam Al-Qur‟an 

dalam Al-Qur‟an  harta disebut dalam 25 surat dan 46 ayat, Menurut 

Muhammad Abdul Baqi, al-maal. Disebutkan 86 kali dalam Al-Quran. 

Lafalz al-maal terdapat pada ayat-ayat yang disebutkan dalam beberapa ayat 

berikut : 

          

Artinya : “dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang 

berlebihan”.(Q.S. AL-FAJR : 20). 

 

                        

                            

                

Artinya : “Diperhiaskan bagi manusia kesukaan kepada barang yang diingini, 

(yaitu) dari hal perempuan dan anak laki-laki, dan berpikul-pikul emas dan 

perak, dan kuda kenderaan yang diasuh, dan binatang-binatang ternak dan 

sawah-ladang. Yang demikian itulah perhiasan hidup di dunia. Namun di sisi 

Allah ada (lagi) sebaik tempat kembali.(Q.S. „IMRAN : 14) 

Jadi yang dimaksud dengan maal (harta) itu berbeda-beda sesuai dengan 

tempat di mana kata-kata itu disebutkan dalam Al-Qur‟an. Akan tetapi, makna 

maal (harta) secara umum ialah segala sesuatu yang disukai manusia, seperti hasil 



44 

 

pertanian, perak atau emas, ternak, atau barang-barang lain yang termasuk 

perhiasan dunia. 

3. Pengertian harta menurut Ulama atau Dalam Fiqih 

Segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pemelihara, baik 

dalam bentuk materi mauapun dalam bentuk manfaat. (Nasrun Haroen et. All : 

2003) 

Apa-apa yang memiliki manfaat yang mubah untuk suatu keperluan dan atau 

untuk kondisi darurat (Ulama Hambali). 

Barang barang yang mempunyai nilai untuk dijual dan nilai harta iyu akan 

terus ada kecuali kalau semua orang telah meninggalkannya (tidak berguna bagi 

manusia). 

Kalau baru sebagian orang saja yang meninggalkannya, barang itu masih 

dianggap harta karena barang itu mungkin masih bermanfaat bagi orang lain dan 

msih mempunyai nilai bagi mereka (Imam Syafi‟i). 

Hasbi Ash-Shiddiqy membuat kesimpulan, bahwa yang termasuk  harta 

ialah: 

a. Nama bagi selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi 

kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan 

dikelola (tasharruf) denga njalan ikhtiar. 

b. Sesuatu yang dapat dimiliki setiap manusia. 

c. Sesuatu yang sah untuk diperjuangkan. 

d. Sesuatu ang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga). 

e. Sesuatu yang berwujud. 
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f. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan 

dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. 

Maka islam telah menetapkan hukum-hukum bagi masing-masing 

peruntukan harta itu yang menjamin harta tetap sebagai pelayan manusia untuk 

dimanfaatkan dan memberi manfaat kepada orang lain, bukan sebaliknya yaitu 

manusia menjadi hamba dan pelayan harta yang menimbulkan bahaya bagi diri 

sendiri dan orang lain. 

2.11.1. Kedudukan Harta (Aset) dalam Islam 

1. Kepemilikan. 

2. Harta sebagai amanah dari Allah SWT. 

3. Harta sebagai perhiasan hidup manusia. 

4. Harta sebagai ujian keimanan. 

5. Harta sebagai bekal ibadah. 

6. Kepemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha (a’mal) atau 

mata Pencaharian (ma’isyah) yang halal sesuai dengan aturan-aturan-

Nya. 

2.11.2. Pengelolaan Harta (Aset) dalam Islam 

1. Pengelolaan harta yang dihalalkan 

a. Pembelanjaan Harta (Infaqul Mal) : pemberian harta kekayaan 

yang telah dimiliki. 

b. Pengembangan Harta (Tanmiyatul Mal) : kegiatan 

memperbanyak harta yang telah dimiliki. 
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2. Pengelolaan harta yang diharamkan 

a. Riba dan Ikhtikar (menimbun disaat orang membutuhkan) 

b. Penipuan atau Berdagang barang-barang yang diharamkan 

c. Segala sesuatu yang bertentangan dengan akhlak. 

2.11.3. Kepemilikan Harta Dalam Negara Khilafah 

1. Kepemilikan Umum 

a. Harta yang dari sisi pembentukan mungkin dimliki secara individu, 

seperti suangai, danau, laut, dan sebagainya. 

b. Apa saja yang menjadi hajat hidup orang banyak seperti jalan, Masjid 

dan sebagainya. 

c. Barang tambang yang depositnya banyak dan tidak terputus, baik yang 

berbentuk padat, cair, maupun gas, baik tambang dipermukaan maupun 

didalam perut bumi. Semuanya merupakan kepemilikan umum. 

2. Kepemilikan Negara 

Beberapa harta yang dikategorikan kedalam kepemilikan negara menurut 

Al-Shari‟ dan khilafah/Negara Berhak mengelola dengan pandangan 

ijtihadnya adalah : 

a. Harta Ghanimah, Anfal Fay’ dan Khusus 

b. Harta yang berasal dari kharaj 

c. Harta harta yang berasal dari Jizyah 

d. Harta yang berasal dari ushur 

e. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa warisan 

(amwal al-fadla)  
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f. Harta yang berasal dari pajak (daribah) 

g. Harta yang di tinggal oleh orang-orang murtad 

h. Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, 

harta yang didapat tidak sejalan dengan shara‟. 

3. Kepemilikan Individu 

 Maksudnya adalah harta yang pengelolaannya diserahkan kepada 

individu, selain harta milik umum. Ada beberapa ketentuan hak milik 

pribadi untuk sumber daya ekonomi dan Islam : 

1. Harta kekayaan harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif 

(melarang penimbunan dan monopoli). 

2. Pembayaran zakat serta pendistribusian (produktif/konsumtif) 

3. Penggunaan yang tidak merugikan secara pribadi maupun secara 

kemasyarakatan dalam aktivitas ekonomi maupun non ekonomi. 

2.12. Defenisi Konsep 

Dalam penelitian ini Defenisi konsep dimaksudkan untuk menghindari 

implementasi ganda dari variable yang diteliti. Defenisi operasional merupakan 

suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu 

variable. Sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa 

saja sebagai pendukung untuk analisis dari variable-variabel tersebut. 

1. Peranan adalah suatu keadaan di mana seseorang atau lembaga 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan nya. 

2. Pengelolaan aset daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap 

barang daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 
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pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 

penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian. 

2.13. Konsep Operasional  

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini maka dibuatlah konsep 

operasional yang berdasarkan kepada beberapa poin dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah. 

Tabel 2.1 : Konsep Operasional Penelitian 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Peranan Badan 

Pengelolaan dan  Aset 

Daerah Dalam 

Mengelola Aset Lahan 

Sebagai Sumber 

Pendapatan Asli Daerah 

1. Perencanaan 

kebutuhan dan 

penganggaaran; 

 

a. Perencanaan kebutuhan 

Barang Milik Daerah. 

b. Perencanaan Penganggaran 

kebutuhan  Barang Milik 

Daerah. 

2. Pemanfaatan; a. Sewa Barang Milik Daerah. 

3. Pengamanan dan 

pemeliharaan; 

a. Pengamanan Fisik. 

b. Pengamanan Administrasi. 

c. Pengamanan Hukum. 

d. Pertanggungjawaban 

Pemeliharaan. 

4. Penatausahaan  a. Pembukuan. 

b. Inventarisasi. 

c. Pelaporan. 

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
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2.14. Kerangka Berfikir 

Untuk memudahkan berjalanya penelitian mengenai peranan badan 

pengelolaan keuangan dan aset daerah dalm mengelola aset lahan sebagai sumber 

pendapatan asli daerah di kota pekanbaru, maka dibuatkanlah kerangka pemikiran 

agar penelitian lebih mudah dikerjakan dan lebih terstruktur dan terhindar dari 

hak-hal yang tidak diinginkan. maka dari itu berikut adalah kerangka pemikiran 

pada penelitian ini : 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

  

 

 

 

  

Peranan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Mengelola Aset 

Lahan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Pengelolaan Biaya Sewa Lahan 

Peningkatan Pendapatan Daerah 

Peranan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

1. Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran; 

2. Pemanfaatan; 

3. Pengamanan dan pemeliharaan; 

4. Penatausahaan; 


