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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah) 

Berdasarkan pasal 48 ayat (2) dan penjelasan atas pasal 49 ayat (6) UU 

No. 1 Tahun 2004, ruang lingkup pengaturan pengelolaan barang milik daerah 

dalam Peraturan Pemerintah meliputi penjualan barang melalui pelelangan dan 

pengecualian, perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, 

pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan. 

Rumusan tersebut merupakan siklus minimal atas seluruh mata rantai siklus 

pengelolaan barang milik negara/daerah. 

Pengelolaan aset negara/daerah dalam pengertian yang dimaksud 

dalam pasal 1 ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 06 Tahun 2006 adalah tidak 

sekedar administrative semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani 

aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan 

menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan aset. Oleh karena itu, lingkup 

pengelolaan aset negara/daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan 

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan 

pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, 

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus 

logistik  yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya 

penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas. 

Sedangkan menurut Basuki (2000:151) pengelolaan barang milik 

daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, barang milik 
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daerah disini adalah barang berwujud, yakni semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas bebang anggaran pendapatan belanja daerah dan berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. 

 

2.2 Manajemen Aset 

Manajemen Aset di artikan sebagai suatu kegiatan manajemen dalam 

mengelola penggunaan yang ditujukan dalam rangka meningkatkan control 

atau pengawasan terhadap asset tetap yang disesuaikan dengan nilai wajar. 

Sedangkan menurut Siregar, Doli D (2002:48), kita sadari bahwa manajemen 

asset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya 

berkembang dan popular dilingkungan pemerintahan maupun disuatu kerja 

atau instansi. 

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib 

pengelolaan barang milik Negara / daerah diperlukan adanya kesamaan 

persepsi da langkah secara integral dan menyeluruh dari unsure-unsur yanag 

terkait dalam pengelolaan barang milik Negara/ daerah. Pengelolaan barang 

milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas-azas (Pangebean, 2002:36): 

1. Azas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah 

dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa 

pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Dearah sesuai fungsi, 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing; 

2. Azas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus 

dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan; 
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3. Azas Tranparansi, yaitu penyelenggaraan 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 setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah 

harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat; 

6. Azas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus 

didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka 

optimalisasi dan pemindahtanganan barang milik daerah serta 

penyususnan neraca Pemerintahan Daerah. 

Tujuan dan sasaran dari manajemen asset adalah untuk mencapai 

kecocokan/ kesesuaian sebaik mungkin antara keberadaan asset dengan 

strategi entitas (organisasi) secara efektif dan efisien.Hal ini mencakup seluruh 

siklus hingga asset sejak perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian serta pengaturan risiko dan biaya yang terkait 

selama siklus hidup asset. 

 

2.3 Penatausahaan 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 
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inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Pada pasal 474 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pembukuan adalah sebagai baerikut: 

1. Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang 

milik daerah yang berada dibawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang 

Pengelola  menurut penggolongan dan kodefikasi barang; 

2. Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna harus melakukan pendaftaran dan 

pencatatan barang milk daerah yang status penggunaannya berada pada 

Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang 

Pengguna atau Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan 

kodefikasi barang. 

Dalam Pasal 476 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Inventarisasi adalah sebagai berikut: 

1. Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling 

sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; 

2. Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi 

dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun; 

3. Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 

3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi. 
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Dalam Pasal 478 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 

Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pelaporan  sebagai berikut: 

1. Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna 

Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk 

disampaikan kepada Pengguna barang; 

2. Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna 

Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 

bahan penyusunan laporan barang Pengguna Semesteran dan Tahunan; 

Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

digunakan sebagai bahan untuk menyusunneraca SKPD yntuk disampaikan 

kepada Pengelola Barang. 

 

2.4 Pengertian Aset 

Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik 

yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan 

mata uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintaha Aset adalah sumber daya ekonomi yang 

dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu 

dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur 

dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperukan 

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 

diperlukan karena atasan sejarah dan budaya. 
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Pengertian aset secara umum menurut Siregar (2004: 178) adalah 

barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial 

atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu. 

Menurut Mamduh M. Hanafi (2003:24) pengertian aset adalah sumber 

daya yang dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu 

dan darinya manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diraih oleh 

pemerintah. 

Berdasarkan kedua pengertian tersebut penulis mengambil kesimpulan 

bahwa aset adalah bentuk dari penanaman modal, bentuk-bentuknya berupa 

harta kekayaan, dan diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara 

langsung maupun tidak langsung dimasa yang akan datang. 

Aset juga merupakan barang yang dalam pengertian hukum adalah 

benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang 

tercakup dalam aktiva atau kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, 

organisasi badan usaha atau individu perorangan. Dan aset adalah sumberdaya 

yang penting bagi pemerintah daerah. Dengan mengelola aset daerah secara 

benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk 

pembiayaan pembangunan di daerah. Dalam mengelola aset daerah, 

pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan 

penganggaran, pengedaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan 

pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, 

penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 
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2.5 Pengertian Aset Tetap 

Pernyataan standar akuntansi pemerintahan No 17 tentang Akuntansi 

Aset tetap, menyatakan bahwa asset daerah adalah sumber daya ekonomi yang 

dikuasai atau dimilki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu 

dan dari mana manfaat ekonomi atau social dimasa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam 

satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk 

menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya dipelihara 

karena alas an sejarah dan budaya. 

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan 

oleh masyarakat umum. Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010) secara 

sederhana pengelolaan asset atau barang milik daerah meliputi:  

1. Adanya perencanaan yang tepat; 

2. Pelaksanaan secara efisien dan efektif; 

3. Pengawasan. 

Istilah pengelolaan erat kaitannya dengan manajemen, menurut 

burhanudin (2009) manajemen merupakan bentuk terjemahan dari kata 

management yang berasal dari bahasa inggris yang artinya pengelolaan. 

Barang milik daerah (aset) sebagai salah satu unsur penting dalam 

penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan 

kepada masyarakat yang harus dikelola dengna baik dan benar menurut azas 

pengelolaan barang milik daerah, dengan memperhatikan azas fungsional, 

kepastian hukum, tranfaransi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. 
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Asset tetap berdasarkan Wikipedia Bahasa Indonesia adalah asset 

berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan 

barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan 

administrative, dan diharapkan untuk digunakan selama satu periode. 

Jadi asset tetap merupakan salah satu jenis asset non lancer yang 

digunakan lebih dari dari jangka waktu dua belas bulan. Secara umum dapat 

disimpulkan bahwa jenis-jenis asset tetap itu meliputi tanah, gedung, dan 

bangunan, peralatan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, asset tetap lainnya serta 

kontruksi dalam pengerjaan 

2.5.1 Klasifikasi Aset Tetap 

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau 

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai 

berikut: 

1. Tanah 

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.Tanah merupakan aset 

pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

2. Peralatan dan mesin 

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan 

bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang 

nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan 

dan dalam kondisi siap pakai. 
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3. Gedung dan Bangunan 

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan 

yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan opersional 

pemerintah dan dalam kondosi siap dipakai. 

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Jalan, irigasi dan jaringan merupakan yang dibangun oleh 

pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam 

kondisi siap dipakai. 

5. Aset Tetap Lainnya 

Golongan aset ini jelas disebutkan dalam Permendagri Nomor 17 

tahun 2007 yang terdiri atas buku perpustakaan, buku terbitan berkala, 

barang-barang perpustakaan, barang bercorak kesenian atau kebudayaan, 

serta hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan. 

6. Konstruksi dalam Pengerjaan 

Golongan barang ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai 

dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan. 

 

2.6 Tahap-tahap Pengelolaan Aset 

Yusuf (2011) dalam bukunya 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah 

menyatakan siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui 

dalam manajemen aset. Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Barang Daerah adalah 

suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi: 
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1. Perencanaan Kebutuhan dan 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 yang akan datang. 

2. Pengadaan 

Pengadaan merupakan kegiatan untuk melakukan pemenuhan 

kebutuhan barang daerah dan jasa. 

3. Penggunaan 

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang 

dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai 

dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. 

4. Pemanfaatan 

Pemanfataan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang 

tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan atau 

optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah ststus 

kepemilikan. 

5. Pengamanan dan Pemeliharaan 

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam 

pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan 

tindakan upaya hukum.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang 

dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan 
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siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.Setiap aset 

yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat 

dan umur ekonomisnya dapat bertambah. 

6. Penilaian 

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini 

nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada aset 

tertentu. 

7. Pemindahtanganan 

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik 

daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, 

dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah 

Daerah. 

8. Pemusnahan 

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan atau 

kegunaan barang milik daerah. 

9. Penghapusan 

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari 

daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang 

berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna dan 

atau pengelola yang berada dalam penguasaannya. 
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10. Penatausahaan dan Pembinaan 

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 

pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Sedangkan pembinaan 

merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, 

pelatihan, dan supervisi. 

11. Pengawasan dan Pengendalian 

Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan 

menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan atau 

kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan pengendalian merupakan usaha  atau kegiatan untuk menjamin 

dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. 

 

2.7 Penatausahaan Aset Tetap 

Penatusahan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 mengatur 

mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengelola dan Kepala SKPD sebagai 

Pengguna dalam pelaksanaan penndaftaran, pencatatan, pembukuan, 

inventarisasi dengan cara sensus barang daerah, cara pembuatan Buku 

Inventarisasi dan Buku Induk Inventarisasi dan pembuatan Kartu Inventarisasi 

Ruangan dan Kartu Inventarisasi Barang serta sistem pelaporan. 

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 

Penatausahaan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu: 
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1. Pembukuan 

Pembukuan merupakan proses pencatatan barang milik daerah 

kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta 

dalam daftar barang milik daerah. 

Pembukuan dilakukan dengan cara: 

a. Pengguna atau pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan 

pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Pengguna 

(DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP); 

b. Pengguna atau kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran 

dan pencatatan; 

c. pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan 

pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b 

kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD). 

2. Inventarisasi 

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan 

perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data 

dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian.Dari kegiatan 

inventarisasi disusun Buku Inventarisasi yang menunjukkan semua 

kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun 

yang tidak bergerak. 

Buku inventarisasi tersebut memuat data yang meliputi lokasi, 

jenis, type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan 

barang dan sebagainya. Adanya buku inventarisasi yang lengkap, teratur 
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dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam 

rangka: 

a. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap 

barang; 

b. Usaha untuk menggunakan atau memanfaatkan setiap barang secara 

maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing; 

c. Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah. 

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh 

Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat 

serta didaftar dalam buku inventaris. Agar Buku inventaris di maksud 

dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya 

harus tertib, teratur dan berkelanjutan berdasarkan data yang benar, 

lengkap, dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat. 

Tujuan Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah untuk: 

a. Meyakini keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen inventaris 

dan ketepatan jumlahnya; 

b. Mengetahui kondisi terkini barang (Baik, Rusak Ringan, dan Rusak 

Berat); 

c. Mendata permasalahan yang ada atas inventaris, seperti sengketa 

tanah, kepemilikan yang tidak jelas, inventaris yang dikuasai pihak 

ketiga; 

d. Menyediakan informasi nilai aset daerah sebagai dasar penyusunan 

neraca awal daerah. 
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3. Pelaporan 

Pelaporan merupakan laporan dari pengelola barang yang harus 

menyusun laporan barang pengelola semesteran dan laporan pengelola 

barang tahunan. Kuasa pengguna barang menyampaikan laporan pengguna 

barang semesteran, tahunan, dan lima tahunan kepada Kepala Daerah 

melalui Pengelola. Dan pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan 

pengguna barang semesteran dan tahunan dari masing-masing SKPD, 

jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. 

Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing 

SKPD setiap semesteran, dicatat secara tertib pada: 

a. Laporan Mutasi Barang; 

Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang 

bertambah dan atau berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan 

kepada Kepala Daerah melalui Pengelola. 

b. Daftar Mutasi Barang 

Daftar mutasi barang selam 1 (satu) tahun tersebut disimpan di 

Pembantu Pengelola. 

Laporan inventarisasi barang (mutasi bertambah dan 

berkurang) selain mencantumkan jenis, type dan lain sebagainya juga 

harus mencantumkan nilai barang. 
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2.8 Maksud Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Dalam peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 2 mengenai maksud 

Pengelolaan Barang Milik Daerahadalah untuk: 

1. Mengamankan Barang Milik Daerah; 

2. Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam Pengelolaan Barang 

Milik Daerah; 

3. Memberikan jaminan atau kepastian dalam Pengelolaan Barang Milik 

Daerah. 

 

2.9 Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 3 mengenai tujuan Pengelolaan 

Barang Milik daerah  adalah sebagai berikut: 

1. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Daerah; 

2. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik 

Daerah;taerwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, 

efektif dan efisien. 
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2.10 Penelitian Terdahulu 

Adapun Penelitian terdahulu yang penulis dapatkan yaitu: 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil 

1 SAFRI JULIADI 

(2014) 

(SKRIPSI) 

Implementasi 

Pengelolaan Aset 

Tetap (Barang Milik 

Daerah) pada Kantor 

Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja 

Kabupaten Kuantan 

Singingi) 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan dapat diperoleh hasil 

bahwa Implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi Nomor 13 Tahun 2011 

Tentang Pengelolaan Aset Tetap 

(Barang Milik Daerah) pada 

Kantor Dinas Sosial dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Kuantan 

Singingi “belum berjalan secara 

optimal”. Kemudian terdapat 

hambatan-hambatan yang dihadapi 

dalam pengelolaan Aset Tetap 

(Barang Milik Daerah) dan 

terdapat pula upaya-upaya yang 

dilakukan dalam meningkatkan 

Pengelolaan Aset Tetap (Barang 

Milik Daerah). 

2 Virna Museliza, 

SE, M.Si (2016) 

(TESIS) 

Analisis Pelaksanaan 

Penatausahaan Aset 

Tetap pada BPKAD 

Kota Pekanbaru 

Hasil penelitian Analisis 

Pelaksanaan Penatausahaan Aset 

Tetap pada BPKAD Kota 

Pekanbaru”sudah terlaksana 

dengan baik”. Tetapi inventarisasi 

belum terlaksana dengan baik 

karena tidak adanya pembuktian 

kertas kerja pada setiap aset. 

 

2.11 Pandangan Islam 

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur tentang 

segalaaspek dari bangun tidur hingga tidur lagi.Tidak hanya mengatur tentang 

sholat, puasa, zakat, dan ibadah wajib lainnya. Akan tetapi islam juga 

mengatur tentang olahraga, aktivitas menyehatkan yang akan membuat pikiran 

kembali segar. 

Hak milik Negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, 

tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah.Pada umumnya 
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yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak menjadi milik Negara. 

Kemudian harta yang tidak bertuan atau tidak diketahui siapa pemiliknya dan 

pengelolaannya, maka menjadil 

Hak milik Negara. Pemerintahan mempunyai hak untuk mengelola hak 

ini karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat. Hak milik Negara 

dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan Negara 

menghendaki demikian.Pengalihan ini berdasarkan aturan syariah, 

pemanfaatan atas hasil yang diperoleh digunakan untuk kemaslahatan ummat. 

Dalam system ekonomi yang paradigm Islami, transaksi harus 

dilandasi oleh aturan hukum-hukum islami karena transaksi adalah 

menifestasian amal manusia bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat 

dikategorikan menjadi dua transaksi halal dan haram. 

Lafal Al-MALL terdapat pada ayat-ayat yang di sebutkan didalam 

beberapa ayat berikut “al-Fajar.20 dan Ali- Imran.14: 

     

Artinya: “dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang 

berlebihan.(Al-Fajr) 

 

                 

                             

   

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

yaitu dari hal anak perempuan dan anak laki-laki,dan berpikul-pikul 

emas dan perak, dan kuda kendraan 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”( ali imran 14)  
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2.12 Definisi Konsep 

Defenisi Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu 

yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu social (Singrimbun, 2006:33). 

Defenisi Konsep dimaksudkan dengan memberikan arah dalam penulisan 

bagian berikutnya, dengan mendefinisikan: 

1. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status).Apabila 

seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.Kemudian peranan 

mencakup kewajiban hak yang bertalian kedudukan suatu pola tindakan 

yang dilakukan oleh aparat pemerintah baik secara individual maupun 

secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa. 

2. Manajemen Aset merupakan suatu proses atau serangkain tindakan untuk 

mencapai tujuan dengan menjalankan funsi manajemen dan menggunakan 

sumber daya. Dengan demikian, manajemen menggunakan sumber daya 

dan menjalankan empat fungsi utama manajemen, yaitu planning, 

organizing, leading, dan controlling untuk mencapai tujuan organisasi. 

3. Aset tetap adalah merupakan salah satu jenis asset non lancer yang 

digunakan lebih dari dari jangka waktu dua belas bulan. Secara umum 

dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis asset tetap itu meliputi tanah, gedung, 

dan bangunan, peralatan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, asset tetap 

lainnya serta kontruksi dalam pengerjaan. 

4. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan 

terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, 
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kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, 

penyimpanan, penyaluran, investarisasi, pengendalian, pemeliharaan, 

pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta 

penatausahaannya. 

5. Penatusahan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 mengatur 

mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengelola dan Kepala SKPD 

sebagai Pengguna dalam pelaksanaan penndaftaran, pencatatan, 

pembukuan, inventarisasi dengan cara sensus barang daerah, cara 

pembuatan Buku Inventarisasi dan Buku Induk Inventarisasi dan 

pembuatan Kartu Inventarisasi Ruangan dan Kartu Inventarisasi Barang 

serta sistem pelaporan. 

 

2.13 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan 

operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat 

diukur dari gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. 

Tabel. 2.1 
 

Referensi  Indikator Sub Indikator 

Penatausahaan 

dalam Peraturan 

Menteri Dalam 

Negeri Nomor 19 

tahun 2016 

a. Pembukuan 1. Pengelolaan Barang Harus 

Melakukan Pendaftaran Dan 

Pencatatan Barang Milik Daerah 

yang berada di bawah penguasaannya 

ke dalam Daftar Barang Pengelola 

menurut penggolongan dan 

kodefikasi barang; 

2. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 

Barang harus melakukan pendaftaran 

dan pencatatan barang milik daerah 

yang status penggunaannya berada 

pada pengguna Barang/Kuasa 

pengguna Barang ke dalam Daftar 

Barang Pengguna/Daftar Barang 
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Kuasa Pengguna menurut 

penggolongan dan kodefikasi barang; 

3. Pengelola Barang menghimpun 

daftar barang pengguna/daftar barang 

Kuasa Pengguna menurut 

penggolongan dan kodefikasi barang. 

b. Inventarisasi 1. Pengguna Barang melakukan 

inventarisasi barang milik daerah 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 

(lima) tahun; 

2. Dalam hal barang milik daerah 

berupa persediaan dan konstruksi 

dalam pengerjaan, inventarisasi 

dilakukan oleh Pengguna Barang 

setiap tahun; 

3. Pengguna Barang menyampaikan 

laporan hasil Inventarisasi kepada 

Pengelola Barang paling lama 3 

(tiga) bulan setelah selesainya 

Inventarisasi. 

c. Pelaporan 

 

1. Kuasa Pengguna Barang harus 

menyusun Laporan Barang Kuasa 

Pengguna Semesteran dan Laporan 

Barang Kuasa Pengguna Tahunan 

untuk disampaikan kepada Pengguna 

Barang; 

2. Pengguna Barang menghimpun 

Laporan Barang Kuasa Pengguna 

Semesteran dan Tahunan sebagai 

bahan penyusunan Laporan Barang 

Pengguna Semesteran Dan Tahunan; 

3. Laporan Barang Pengguna digunakan 

sebagai bahan untuk menyusun 

neraca SKPD untuk disampaikan 

kepada Pengelola Barang; 

4. Pengelola Barang harus menyusun 

laporan barang Pengelola semesteran 

dan laporan barang Pengelola 

tahunan; 

5. Laporang Barang Milik Daerah 

digunakan sebagai bahan untuk 

menyusun neraca pemerintah. 

Sumber: Peraturan Mentri No: 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
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2.14 Kerangka Berfikir 

Uma sekaran dalam Sugiyono (2007:65) mengemukakan bahwa 

kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai 

masalah yang penting. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat 

dilihat dalam skema berikut ini: 

 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Penatausahaan 

Pembukuan Inventarisasi Pelaporan 

Mewujudkan kemampuan SKPD dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap 

Secara Efektif dan Efisien 


