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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN ASET TETAP 

PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

 

OLEH : 

HERLINA 

11573204634 

 

 Aset Tetap memiliki kontribusi yang signifikan terhadap tata kelola. 

Dalam Neraca Pemerintah, akun Aset Tetap adalah akun yang signifikan dan 

material. Aset Tetap perlu dipertimbangkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi 

pemerintah dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlakuan 

akuntansi dalam hal pencatatan maupun pelaporan aset tetap harus mematuhi 

Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis apakah pencatatan dan pelaporan aset tetap pemerintah 

daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif yang 

dimulai dengan langkah awal pengumpulan data, reduksi data, dan kemudian 

penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas. Hasil penelitian menunjukan bahwa pencatatan dan 

pelaporan aset tetap pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 

2010. 

Kata Kunci: Pencatatan dan Pelaporan, Aset Tetap, Standar Akuntansi 

Pemerintahan, PP No. 71 Tahun 2010    
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Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, segala upaya maksimal telah penulis berikan 

dan lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem 

penyelenggaraan pemerintah baik provinsi maupun pemerintah kabupaten/ 

kota yang diatur dalam undang-undang. Fungsi pemerintah daerah dapat 

diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan 

menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Salah satu tujuan utama 

pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. 

Saat ini, pemerintah semakin gencar mewujudkan sistem pengelolaan 

pemerintahan yang baik yang dikenal dengan nama good governance, konsep 

ini sudah banyak dipakai di Indonesia. Sejalan dengan tuntutan masyarakat 

sehingga semakin mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan-

perubahan yang terarah menuju terwujudnya pemerintahan yang baik. 

Penerapan good governance ditujukan demi kesejahteraan bersama, baik 

masyarakat, pemerintah, maupun sektor swasta. Dalam rangka mewujudkan 

tata kelola yang baik, maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah harus terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan 

keuangan daerah mengatur semua aspek teknis, mencakup bidang peraturan, 

kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. 
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Pemerintah Daerah memiliki hak dan kewenangan yang luas untuk 

menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Namun 

demikian dengan kewenangan yang luas tersebut, tidak berarti bahwa 

pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang 

dimilikinya sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Kewenangan 

tersebut berupa amanah yang harus dipertanggung jawabkan secara akuntabel 

dan transparan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah pusat yang 

telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah. Pertanggung 

jawaban berupa penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat 

waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi yang mengacu kepada 

praktik-praktik akuntansi. Untuk keperluan tersebut dibuatlah standar 

akuntansi yang menjadi acuan dan pedoman bagi para akuntan publik atau 

pemerintahan. 

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan 

informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan 

yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber daya; sedangkan tujuan spesifiknya 

adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam  pengambilan 

keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber 

daya yang dipercayakan (Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. 

Kuansing, 2017). 
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Aset merupakan sarana pendukung jalannya sebuah operasi suatu 

organisasi yang memegang peranan penting khususnya aset tetap. Aset tetap 

digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual 

dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Aset tetap pemerintah daerah 

sebagai salah satu pos neraca, yang mempengaruhi laporan realisasi anggaran 

melalui pos beban penyusutan atau beban lain merupakan pos yang 

memerlukan suatu pengelolaan dan kebijakan yang sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

baik pengakuan, pengukuran, maupun ketelitian dalam pencatatan 

akuntansinya,  sebagaimana telah diubah terakhir dengan dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa laporan 

keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi 

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan 

selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban 

untuk melaporkan upaya- upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai 

dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu 

periode pelaporan berbagai kepentingan seperti akuntabilitas, manajemen, 

transparansi, dan keseimbangan antar generasi. 

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai 

kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan 

pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas 

penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang 

ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi 
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pemerintahan. Peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap 

Daerah Otonom Kabupaten/ Kota maupun Provinsi dalam menyajikan laporan 

keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya. 

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk menghasilkan suatu 

laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pedoman dalam 

pengambilan keputusan. Tanpa adanya standar umum ini, maka format 

laporan yang dihasilkan tiap daerah akan berbeda-beda dan bisa 

mengakibatkan persoalan-persoalan. Oleh karena itu penting bagi setiap 

daerah untuk mengikuti standar umum ini.  

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan 

sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, 

sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan 

kredibilitasnya yang pada giliran selanjutnya akan dapat mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah 

sehingga good governance dapat tercapai secara efektif. 

 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten 

Kuantan Singingi merupakan instansi yang berkedudukan sebagai Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan 

Daerah (SKPKD) yang merupakan unsur teknis pemerintah Kabupaten 

Kuantan Singingi. Sebagai Badan Umum Daerah (BUD), BPKAD memiliki 

peran yang sangat strategis dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah.  
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Untuk menciptakan pengelolaan pemerintah yang baik (good governance) 

BPKAD berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan dengan 

penyajian aset daerah dalam laporan keuangan yang transparan, akuntabel, 

handal, efisien, dan dipublikasikan kepada masyarakat. Sebab barang milik 

daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang efisien.  

Reformasi manajemen keuangan daerah saat ini ditandai dengan 

perubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem penganggarannya, hingga 

pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Permasalahan dalam 

penelitian ini terkait dengan penatausahaan di lingkungan BPKAD. Adapun 

masalah penatausahaan tersebut adalah: 

Pertama, tersebarnya aset serta beragamnya jenis aset yang mana satu 

satuan administrasi pangkalan (satminkal) dengan lainnya juga berbeda, 

sangat tergantung akan sifat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari masing-

masing satminkal yang bersangkutan. Hal ini membuat kepala SKPD selaku 

pengguna barang milik daerah kurang optimal dalam mengelola aset. 

Meskipun ada pembukuan aset dan secara rutin menyusun dan menyampaikan 

laporan penguna barang semesteran (LPBS) dan laporan pengguna barang 

tahunan (LPBT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola aset, 

namun jarang sekali diadakan pengecekan kebenaran dari daftar inventaris dan 

laporan LPBS serta LPBT tersebut. Laporan yang telah dibuat hanya 

berdasarkan data yang dicatat oleh pengurus barang. Disamping itu, 

kurangnya koordinasi antara penerima barang dan pengurus barang ataupun 
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penyimpan barang dan bidang akuntansi dibagian keuangan, masing-masing 

petugas membuat laporan sesuai dengan data yang diterimanya dan tidak ada 

pengecekan satu sama lain. 

Masalah kedua adalah di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

pada penjumlahan rincian mutasi kurang dengan penjumlahan penjelasan 

berbeda. Selain itu penjelasan dari aset tunda bayar juga berbeda dengan 

rincian yang ada pada CaLk. Hal ini akan menimbulkan kesalahpahaman di 

antara pembacanya.  

Selain itu, permasalahan yang ketiga adalah perpindahan barang dari 

tempat satu ke tempat lainnya yang tidak diketahui maupun aset yang 

dipinjam oleh SKPD lain dalam jangka waktu lama yang tidak dilaporkan 

kepengurus barang, sehingga pengurus barang tidak mencatatnya dalam Kartu 

Inventaris Barang (KIB) dan dilain pihak pemakai juga tidak mencatat dalam 

KIBnya. Dan sebaliknya, pengurus barang mencatat dan melaporkan setiap 

tahunnya padahal tidak mengetahui keberadaan aset tersebut. 

Selanjutnya permasalahan yg ke empat adalah terjadinya perubahan 

organisasi pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi yang menyebabkan 

konsekuensi terhadap penataan aset di lingkungan BPKAD Kabupaten 

Kuantan Singingi, baik yang menyangkut data secara fisik, keberadaannya, 

maupun permasalahan dalam pemanfaatan dan pemindah tanganan sehingga 

sulit untuk dilakukan pengelolaan BMD Kabupaten Kuansing secara tertib dan 

akuntabel secara administrasi, teknis, dan hukum. Dan ada juga permasalahan 
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Barang Milik Daerah yang memiliki masa hidup (life cycle) sudah habis atau 

tidak layak pakai atau penggunaannya dinilai sudah tidak efisien lagi.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Getruida 

Neni Revina Najoan, Jantje J. Tinangon, dan Stanley Kho Walandouw (2018) 

menunjukan bahwa pencatatan dan pelaporan aset tetap pada Dinas Koperasi 

dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Sebelumnya penelitian tentang pencatatan 

dan pelaporan aset tetap juga telah diteliti oleh Dewi Nur Mayasani (2013) 

dengan judul “Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah 

Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Kendari”. Hasil penelitian menyatakan bahwa kegiatan pencatatan dan 

pelaporan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari periode pelaporan tahun 2010-2012 

belum sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah.  

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut penulis termotivasi untuk 

melakukan penelitian kembali dengan periode pelaporan dan objek yang 

berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan judul “Analisis Pencatatan 

dan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di identifikasi bahwa rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah, Apakah Pencatatan dan Pelaporan Aset 
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Tetap Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 

2010?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian atas Pencatatan 

dan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan 

Keuangan  dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi 

berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk: 

1. Bagi pembaca, khususnya bagi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Kuansing penelitian ini dapat dijadikan salah satu 

pedoman dalam mengelola keuangan terutama dalam pencatatan dan 

pelaporan aset tetap. 

2. Bagi penulis atau peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan untuk 

menambah wawasan mengenai pemahaman terhadap pencatatan dan 

pelaporan aset tetap pemerintah daerah serta dapat menjadi dasar dalam 

rangka menindak lanjuti penelitian ini dalam ruang lingkup yang lebih luas 

dan mendalami Akuntansi Pemerintah Daerah. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini bisa 

dipergunakan sebagai acuan atau bahan pertimbangan dalam mengkaji dan 

melakukan penelitian yang lebih mendalam. 

 



9 

 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan  dibuat untuk memudahkan pemahaman dan 

memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan 

oleh penulis atau peneliti. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori penunjang dan penelitian-

penelitian terdahulu yang sejenis sebagai acuan. 

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Pemerintah 

Kabupaten Kuantan Singingi dan gambaran umum BPKAD Kab. 

Kuantan Singingi, letak geografis, demografi, visi dan misi, 

kebijakan pembangunan, struktur organisasi BPKAD, dan 

metodologi penelitian. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang pembahasan dan hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-

saran yang diperlukan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi sangat diperlukan oleh suatu entitas, karena dengan akuntansi 

kegiatan-kegiatan yang mengubah posisi keuangan perusahaan diproses 

menjadi suatu informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan. 

Menurut Soemarso S. R (2010: 3), pengertian akuntansi menurut American 

Institute of Certifed Public Accountant (AICPA) ialah akuntansi sebagai 

proses pengidentifikasian, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, 

untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas 

bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Suwardjono (2013: 4), 

mengatakan bahwa akuntansi berasal dari bahasa inggris to account yang 

berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan.Kata akuntansi 

sebenarnya diserap dari kata accountancy yang berarti hal- hal yang 

bersangkutan dengan accountant (akuntan) atau bersangkutan dengan hal- hal 

yang dikerjakan oleh akuntan dalam menjalankan profesinya. Sedangkan 

Ismail (2010: 2), mengatakan akuntansi adalah seni dalam mencatat, 

menggolongkan dan mengikhtisarkan semua transaksi- transaksi yang terkait 

dengan keuangan yang telah terjadi dengan suatu cara yang bermakna dan 

dalam satuan uang. 

Akuntansi juga merupakan  ilmu dan sebuah proses kegiatan jasa, yang 

berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif atau berupa angka, 

terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan 
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agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-

pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif tindakan. Akuntansi meliputi 

beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan 

akuntansi pemerintahan (Dewi, 2013). 

Secara umum, akuntansi (accounting) dapat diartikan sebagai sistem 

informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan 

mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan (Carl S. Waren, James M. 

Reeve, Jonathan E. Duchac, Novrys Suhardianto, Dewi, Amir, dan 

Chaerul,2014: 3). Sistem informasi disini yaitu mengumpulkan dan 

memproses data-data yang berkaitan dan kemudian menyebarkan informasi 

keuangan kepada pihak yang tertarik. Akuntansi menyediakan informasi bagi 

para pemangku kepentingan melalui proses sebagai berikut:  

a. Mengidentifikasi pemangku kepentingan 

b. Menilai kebutuhan pemangku kepentingan 

c. Merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan 

pemangku kepentingan 

d. Mencatat data ekonomi mengenai aktivitas dan peristiwa perusahaan 

e. Menyiapkan laporan akuntansi bagi para pemangku kepentingan 

Para pemangku kepentingan dapat diklasifikasikan menjadi  dua yaitu: 

pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. Yang 

termasuk pemangku kepentingan internal adalah manajer dan 

karyawan.Kepentingan ini terkait langsung dalam mengelola dan 

mengoperasikan bisnis yang biasa disebut dengan akuntansi 
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manajerial.Akuntansi manajerial bertujuan untuk menyediakan informasi yang 

relevan dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan manajer dan karyawan 

dalam hal pengambilan keputusan.Sedangkan pemangku kepentingan 

eksternal adalah investor, kreditur, konsumen, dan pemerintah.Pemangku 

kepentingan ini tidak terlibat langsung dalam mengelola dan mengoperasikan 

bisnis, yang biasa disebut juga dengan akuntansi keuangan yang bertujuan 

untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk kebutuhan 

pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan yang tidak terlibat di 

dalam bisnis. 

Selain itu, Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas 

bisnis, memproses informasi menjadi laporan keuangan, dan 

mengkomunikasikan hasilnya kepada para pembuat pemgambil keputusan 

(Horngren, Harrison & Bamber, 2009: 4). Sedangkan menurut Permendagri 

No.64 Tahun 2013 pasal 1 ayat kedua, akuntansi adalah proses identifikasi, 

pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan 

kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. 

Dari definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas 

yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Pada dasarnya 

akuntansi harus : 

a. Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan 

yang diambil 

b. Memperoleh atau menganalisa data yang relevan 
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c. Mengubah data menjadikan informasi yang dapat digunakan untuk 

mengambil keputusan. 

Dari beberapa pengertian akuntansi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

akuntansi adalah pencatatan transaksi- transaksi terkait dengan keuangan yang 

menyediakan informasi yang harus dipertanggungjawabkan guna dalam 

pengambilan keputusan. 

2.2 Pengertian Akuntansi Pemerintahan 

Secara umum pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan 

untuk membuat serta menerapkan hukum dan undang-undang di wilayah 

tertentu, yang disebut dengan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah.Pemerintah pusat adalah presiden RI yang memegang kekuasaan 

pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.Konteks 

pemerintah pusat juga meliputi lembaga tinggi Negara yang ada di Indonesia. 

Lembaga-lembaga tinggi Negara ini diatur dalam UUD 1945 sampai 

amandemen keempat dan dijelaskan dalam beberapa peraturan perundangan 

turunannya, salah satunya UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, 

DPD,dan DPRD. Sedangkan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau 

walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah.Sementara itu, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip NKRI (Deddi Nordiawan, Ayuningtyas Hertianti, 2010). 
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Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan 

bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan 

pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi 

Pemerintahan mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan 

transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: 

mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga 

pendidikan. Fungsi akuntansi pemerintah adalah menyediakan laporan 

akuntansi yang bermanfaat meliputi aspek kepengurusan administrasi 

pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan 

atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang 

yang berlaku (Mentu dan Sondakh, 2016). 

Akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi semua kegiatan yang 

mencakup pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan 

atas transaksi keuangan pemerintah daerah. Akuntansi pemerintahan daerah 

merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mempunyai ciri- ciri 

tersendiri berbeda dengan akuntansi komersial, yaitu: 

a. Tidak bertujuan untuk mengukur laba 

b. Tidak adanya kepentingan pemilik 

c. Adanya akuntansi anggaran 

Pada hakekatnya akuntansi Pemerintahan adalah aplikasi akuntansi 

dibidang keuangan Negara (public finance), khususnya pada tahapan 

pelaksanaan anggaran (budget execution), termasuk segala pengaruh yang 

ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen 
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pada semua tingkatan dan unit pemerintahan. Adapun beberapa definisi 

mengenai akuntansi pemerintahan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, 

diantaranya: Revrisond Baswir (2009: 7), Akuntansi Pemerintahan (termasuk 

akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) adalah merupakan bidang 

akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga- 

lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga 

pemerintahan senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam 

perusahaan lembaga pemerintah tergolong sebagai lembaga mikro. Bachtiar 

Arif, Muchlis, Iskandar (2010: 3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan 

sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan 

pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklarifikasikan, pengikhtisaran 

suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan 

tersebut. Dan Abdul Halim (2010: 143) menyebutkan bahwa Akuntansi 

Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan 

informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah 

guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak- pihak yang 

berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.Sedangkan Nordiawan, 

Pura dan Rahmawati (2012: 4) menjelaskan akuntansi pemerintahan 

mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi- transaksi yang 

terjadi dibadan pemerintahan. Menurut Mursyidi (2009: 1) Akuntansi 

Pemerintahan merupakan mekanisme akuntansi yang memperoleh transaksi 

keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara baik tingkat 

pusat maupun daerah. 
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Perbedaan akuntansi pemerintah dan akuntansi komersial (bisnis) ialah 

akuntansi pemerintah bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat sedangkan akuntansi bisnis tujuannya mencari laba 

atau keuntungan, akuntansi pemerintahan mengenal adanya anggaran 

sedangkan akuntansi bisnis tidak ada akuntansi anggaran, dan lain-lain. 

Berdasarkan tujuan pemerintah tersebut, Bachtiar Arif, Muchlis, Iskandar 

(2010: 7) akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika 

dibandingkan dengan akuntansi bisnis yaitu sebagai berikut: 

a. Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi 

pemerintah tidak ada laporan laba (income statement) dan treatment 

akuntansi yang berkaitan dengannya. 

b. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan. 

c.  Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari 

satu jenis dana. 

d. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal. 

e. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada 

peraturan perundang- undangan. 

f. Akuntansi pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang 

ditahan dalam neraca. 

Pengertian Akuntansi Pemerintah Daerah menurut PP No. 71 tahun 2010 

tentang Sistem Akuntansi Pemerintah adalah  rangkaian sistematik dan 

prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi 

akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan 
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dilingkungan organisasi pemerintah. Dan akuntansi pemerintahan juga dapat 

diartikan sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian 

laporan, serta penginterprestasian atas hasil dari proses yang dilakukan 

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Halim dan Kusufi (2012) menyebutkan ada tiga tujuan akuntansi 

pemerintahan, yaitu sebagai berikut: 

a. Pertanggungjawaban 

Tujuan pertanggungjawaban memberi arti memiliki informasi 

keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang 

berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi 

unit-unit pemerintah. 

b. Manajerial 

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintahan harus 

menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, 

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja 

pemerintah. 

c. Pengawasan 

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintahan harus 

memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan 

fungsional secara efektif dan efisien. 
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Berdasarkan definisi akuntansi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

pemerintahan adalah sebuah proses kegiatan pencatatan atas informasi 

keuangan pemerintah yang berguna untuk pengambilan keputusan dan sebagai 

alternatif arah tindakan suatu entitas pemerintahan. 

2.3 Pengertian dan klasifikasi Aset Tetap 

2.3.1 Pengertian Aset Tetap 

Aset dalam pengertian hukum adalah disebut benda atau barang, yang 

terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud, yang tercankup dalam aktiva/ kekayaan atau 

harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu 

perorangan. PSAP BA 01 paragraf 8, mendefinisikan Aset adalah sumber 

daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat 

dari peristiwa masa lalu di mana mamfaat ekonomi dan atau sosial dimasa 

depan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta 

dapat diukur dengan satuan uang. Termasuk sumber daya non keuangan 

yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- 

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Abdul Hafiz 

Tanjung, 2014: 53).Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan bagi perusahaan diharapkan akan 

menghasilkan mamfaat ekonomis dimasa depan (Ikatan Akuntansi 

Indonesia, 2015: 16).  

Menurut Carl S. Warren, James M. Reeve, Jonathan E. Duchac, Novrys 

Suhardianto, Dewi, Amir, dan Chaerul (2014: 56) Asetadalah sumber daya 
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yang dimiliki oleh entitas bisnis. Sumber daya tersebut dapat berupa benda 

yang mempunyai wujud fisik, seperti kas dan bahan habis pakai, atau benda 

yang tidak berwujud tapi memiliki nilai seperti hak paten, hak cipta, dan 

merek dagang.Beberapa aset meliputi piutang, beban dibayar dimuka 

(seperti asuransi), gedung peralatan, dan tanah. 

Sedangkan aset tetap pada dasarnya merupakan aset berwujud yang 

diperoleh dalam keadaan siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, 

yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dijual dalam rangka 

kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa mamfaat lebih dari satu 

tahun. Misalnya gedung yang digunakan sebagai tempat melaksanakan 

kegiatan perusahaan (pabrik, kantor dan sebagainya), mesin-mesin yang 

digunakan untuk berproduksi atau melaksanakan kegiatan perusahaan 

tertentu dan aktiva lainnya yang sejenis.  

Menurut Carl S. Warren (2014: 494) Aset tetap  (fixed asset) adalah aset 

yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen 

seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah. Nama lain yang bisa digunakan 

dalam bahasa inggris untuk aset tetap adalah plant asset atau property, plant, 

danequipment.Aset tetap mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

a. Memiliki bentuk fisik dan dengan demikian merupakan aset berwujud. 

b. Dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasi. 

c. Tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi. 

Mulyadi (2008: 591) mengungkapkan bahwa aset tetap adalah kekayaan 

perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai mamfaat ekonomis lebih dari 
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satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan 

perusahaan, bukan untuk dijual kembali.Karena kekayaan ini mempunyai 

wujud, seringkali aset tetap (aktiva tetap) disebut dengan aktiva tetap 

berwujud.Menurut Mardiasmo (2012: 159) aktiva tetap adalah aktiva 

berwujud perusahaan yang di pergunakan dalam operasi perusahaan dan 

tidak dimaksudkan untuk dijual.Sedangkan Halim dan Kusufi (2012: 117) 

berpendapat bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa 

mamfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintah atau dimamfaatkan oleh masyarakat umum. 

Dalam PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap menyatakan bahwa 

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa mamfaat lebih dari 

12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan  pemerintahan atau dimamfaatkan 

oleh masyarakat umum. Aset tetap adalah termasuk bagian yang sangat 

penting dalam pemerintah, dan karenanya signifikan dalam  penyajian 

neraca. Aset tetap mempunyai cirri-ciri yaitu: mempunyai masa mamfaat, 

dimiliki dengan tujuan untuk digunakan dalam  membantu aktivitas 

perusahaan/ organisasi, fisik barangnya dapat dilihat dan diraba, serta 

mempunyai nilai perolehan yang relatif besar. 

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam 

produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak 

lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan dapat digunakan selama 

lebih dari satu periode. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015: 16.1). Aset tetap 

merupakan salah satu elemen dari aset pada neraca yang digunakan dalam 
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laporan keuangan suatu SKPD.Pada umumnya setiap Satuan Kerja 

Pemerintah Daerah (SKPD) memiliki aset tetap untuk menunjang kegiatan 

yang dilakukan. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah 

aset  berwujud yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 12 bulan yang 

dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan baik pemerintah maupun 

masyarakat umum. 

2.3.2 Klasifikasi Aset Tetap 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aset tetap 

diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam 

aktivitas operasi entitas. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat diklasifikasi 

aset tetap sebagai berikut: 

a. Tanah 

b. Peralatan dan mesin 

c. Gedung dan bangungan 

d. Jalan, jaringan, dan instalasi 

e. Aset tetap lainya 

f. Konstruksi dalam pengerjaan 

Dalam PSAP Nomor 07, aset tetap diklasifikasikan menjadi enam akun 

sebagaimanamana dirinci dalam penjelasan berikut ini: 

a. Tanah, yang dikelompokan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh 

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah 

dan dalam kondisi siap dipakai. 
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b. Gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

c. Peralatan dan mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, 

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

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

dan dalam kondisi siap pakai. 

d. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang 

dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

e. Aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokan 

dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimamfaatkan 

untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

f. Konstruksi dalam pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam 

proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum 

selesai seluruhnya.  

2.4 Pengakuan Aset Tetap 

Pengakuan (recognition) adalah penentuan kapan suatu transaksi akan 

dicatat di Neraca sebagai aset, kewajiban dan ekuitas entitas pada suatu saat 

tertentu, dan di Laporan Realisasi Anggaran sebagai pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan pada periode tertentu, sehingga dibutuhkan suatu sistem/ basis/ 

dasar akuntansi. 
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Pada laporan keuangan pemerintah daerah ini, aset tetap pada umumnya 

terdapat pada neraca.Basis akuntansi yang digunakan dalam pencatatan neraca 

adalah basis akrual. Pada basis akrual ini aset , kewajiban, dan ekuitas diakui 

dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi 

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan 

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

Ada dua cara pengakuan aset menurut PSAP BA 01 yaitu:  

a. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh 

pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan 

andal, dan 

b. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau 

kepenguasaannya berpindah. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menyatakan bahwa 

aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan 

nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap 

harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Berwujud 

b. Mempunyai masa mamfaat lebih dari 12 bulan  

c. Biaya perolehan aset  dapat diukur secara handal 

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas 

e. Diperoleh/ dibangun dengan maksud untuk digunakan 

Pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut telah 

diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat 
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penguasaannya berpindah.Oleh karena itu, apabila belum ada bukti bahwa 

suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas maka aset tetap tersebut 

belum dapat dicantumkan di neraca.Prinsip pengakuan aset tetap pada saat 

aset tetap ini dimiliki atau dikuasai, berlaku untuk seluruh jenis aset tetap, baik 

yang diperoleh secara individual atau gabungan, maupun yang diperoleh 

melalui pembelian, pembangunan swakelola, pertukaran, rampasan, atau dari 

hibah. 

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau 

pertukaran aset, hibah/ donasi dan lainnya.Perolehan melalui pembelian dapat 

dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. Perolehan melalui pembelian 

atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal 

yang akan mengurangi Kas Umum Negara/ Daerah.   

2.5 Penilaian Aset Tetap 

Penilaian adalah suatu proses dari penaksiran jumlah uang yang berarti 

akan dibebankan kepada aset tetap suatu entitas. Berdasarka PP No. 71 Tahun 

2010, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap 

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset 

tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi 

biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung 

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, 

sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan 

pembangunan aset tetap tersebut. 
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Berhubung dengan adanya perubahan harga dari waktu ke waktu, disertai 

juga dengan peninjauan kembali umur ekonomisnya, maka penilaian aset tetap 

sebagai berikut: 

a. Penilaian awal dilakukan pada saat barang berwujud yang memenuhi 

kriteria untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset 

tetap, harus diukur berdasarkan biaya perolehan. 

b. Dalam kebijakan umum akuntansi aset tetap dalam SAP adalah pencatatan 

dilakukan dalam nilai perolehannya, namum ketika akan dilakukan 

revaluasi maka harus diatur dalam peraturan yang berlaku secara nasional. 

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali. Hal-hal yang 

harus diungkapkan antara lain sebagai berikut: 

1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap 

2) Tanggal efektif penilaian kembali 

3) Nama penilai independen (jika ada) 

4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya 

pengganti 

5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap  

2.6 Penyusutan Aset Tetap 

Penyusutan adalah nilai aset tetap berkurang karena disusutkan 

(depreciable assets) dengan alokasi yang sistematis atas nilai sesuatu selama 

masa manfaat aset yang bersangkutan.Nilai penyusutan untuk masing-masing 

periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan 

beban penyusutan dalam laporan operasional.Dengan berbagai metode yang 



26 

 

 

sistematis penyesuaian nilai aset tetap dilakukan sesuai dengan masa manfaat. 

Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat 

ekonomi atau kemungkinan jasa yang akan mengalir kepemerintah. 

Penyusutan juga merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan 

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.Selain tanah dan konstruksi 

dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan 

karakteristik aset tersebut. Depresiasi/ penyusutan dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor fisik atau fungsional: 

a. Penyusutan fisik terjadi karena penggunaan dan disebabkan oleh cuaca. 

b. Penyusutan fungsional terjadi saat aset tetap tidak lagi dapat menyediakan 

jasa pada tingkat yang diharapkan. Sebagai contoh: peralatan dapat  

menjadi kuno akibat perubahan teknologi. 

Dua kesalahan pengertian umum yang ada tentang penyusutan 

sebagaimana digunakan dalam akuntansi berikut: 

a. Penyusutan tidak menjelaskan penurunan nilai pasar suatu aset tetap. 

Sebaliknya, penyusutan adalah alokasi dari biaya aset tetap terhadap beban 

sepanjang masa manfaat. Dengan demikian, nilai buku aset tetap (biaya 

dikurangi akumulasi penyusutan) biasanya tidak sesuai dengan nilai pasar. 

Hal ini dibenarkan dalam akuntansi karena aset tetap lebih digunakan 

untuk kegiatan normal operasi dari pada untuk dijual kembali. 

b. Penyusutan tidak menyediakan kas untuk menggantikan aset tetap ketika 

aset tersebut habis. Kesalahpahaman ini dapat terjadi karena penyusutan, 
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lain dengan beban-beban kebanyakan, tidak membutuhkan pengeluaran 

kas ketika dicatat. 

Faktor yang menentukan jumlah beban penyusutan yang diakui setiap 

periode adalah sebagai berikut: 

a. Harga perolehan aset tetap, yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan dalam 

memperoleh aktiva tetap hingga siap digunakan 

b. Masa manfaat yang diharapkan 

c. Estimasi nilai pada akhir masa manfaatnya. Faktor yang ketiga ini disebut 

juga nilai sisa, yaitu jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada 

saat aktiva tidak digunakan lagi 

Metode yang paling sering digunakan dalam penyusutan adalah sebagai 

berikut: 

a. Metode garis lurus (straightline method) 

b. Metode unit produksi (unit of production methode) 

c. Metode saldo menurun ganda (double declining balance methode) 

2.7 Akuntansi Aset Tetap SKPD/ SKPKD 

Sistem dan prosedur akuntansi aset tetap dilaksanakan SKPD dan SKPKD 

diatur dalam pasal 255- 258 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu: 

a. Prosedur akuntansi dilaksanakan oleh PPK- SKPD (Pejabat Pengelola 

Keuangan- SKPD) serta pejabat pengurus dan penyimpanan barang 

SKPD. 

b. PPK- SKPD membuat bukti memorial berdasarkan bukti transaksi dan/ 

atau kejadian. Bukti memorial tersebut dicatat kedalam jurnal dan 
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sekurang- kurangnya memuat informasi mengenai jenis/ nama aktiva 

tetap, kode rekening, klasifikasi, nilai tetap, serta tanggal transaksi dan/ 

atau kejadian. 

c. Bukti memorial harus dilampiri dengan dokumen-dokumen: 

1) Berita acara penerimaan barang 

2) Berita acara serah terima barang 

3) Berita acara penyelesaian pekerjaan 

d. Jurnal tersebut secara periodik diposting kebuku besar rekening yang 

bersangkutan dan setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai 

dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. 

Fungsi akuntansi SKPKD adalah membuat bukti memorial berdasarkan 

bukti transaksi dan/ atau kejadian. Bukti memorial tersebut dicatat kedalam 

jurnal dan sekurang- kurangnya memuat informasi mengenai jenis/ nama 

aktiva tetap, kode rekening, klasifikasi, nilai tetap, serta tanggal transaksi dan/ 

atau kejadian. Bukti memorial harus dilampiri dengan dokumen- dokumen 

berikut: 

a. Berita acara penerimaan barang 

b. Surat keputusan penghapusan barang 

c. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD) 

d. Berita acara pemusnahan barang 

e. Berita acara serah terima barang 

f. Berita acara penilaian 

g. Berita acara penyelesaian pekerjaan 
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2.8 Pandangan Islam 

Pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara/ Daerah) yang 

professionaldan modern dengan mengedepankan good governance di satu sisi 

diharapkanakan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan 

Negara darimasyarakat/stake- holder. Dalam hal ini pemerintah sebaiknya 

menjaga amanah yang diberikan oleh Negara dan Masyarakat. 

Dalam Islam dijelaskan untuk selalu menjaga amanah dalam QS Al-Anfal 

ayat 27 yang berbunyi: 

َٰٓأَيُّهَاٱلَِّزيهََ ََيَ  َتَُخىوُىاْ َََل َََءاَمىُىاْ ُسىلََوَََٱّللَّ ََوأَوتُۡمََٱلرَّ تُِكۡم ىَ  َأََم  اْ َوتَُخىوُىَٰٓ

٧٢ََتَۡعلَُمىَنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Qs. Al- 

Anfal: 27) 

Penjelasan ayat tersebut menganjurkan umat muslim untuk selalu bersifat 

amanah. Sifat amanah merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin karena 

jika tidak memiliki sifat tersebut, niscaya akan membawa kepada kerusakan 

masyarakat atau bangsa dan negara. Allah SWT juga telah berfirman dalam 

Qs. An- Nisa ayat 58 yang berbunyi: 

َ ََإِنَّ ََٱّللَّ واْ َأَنَتَُؤدُّ تَِيَۡأُمُرُكۡم ىَ  ََٱۡۡلََم  َبَۡيَه ََحَكۡمتُم ََوإَِرا َأَۡهلِهَا َٰٓ  ً أَنََٱلىَّاسَِإِلَ

ََٱۡلَعۡذِلَ تَۡحُكُمىْاَبَِ ََإِنَّ اَيَِعظُُكمَبِهََِٱّللَّ ََٰٓۦََ وِِعمَّ ََإِنَّ اَبَِصيٗراََٱّللَّ ٨٥َََكاَنََسِميَعَۢ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 
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di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Qs. An- Nisa: 58) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa amanat merupakan suatu yang 

dipercayakan termasuk didalamnya semua apa yang dipercayakan kepada 

seseorang ataupun pemerintah baik itu harta maupun ilmu pengetahuan dan 

sebagainya.  

Dengan kata lain untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan 

suatu organisasi harus menjalin kerja sama antara satu dengan yang lainnya. 

Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al- Maidah ayat 2 yang berbunyi: 

….ََ ََعلًَ َ وَََٱۡلبِرََِّوتََعاَووُىْا ََٱلتَّۡقَىي  ََعلًَ َتََعاَووُىاْ ۡثمََِوََل ِن َوَََٱۡۡلِ َٱۡلُعۡذَو 

ََ وََ ٧ََ .…ٱتَّقُىاْٱّللَّ

Artinya:...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, 

dan bertakwalah kamu kepada Allah...(QS. Al-Maidah: 2)  

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang tidak 

membutuhkan pertolongan dari orang lain, karena mereka hidup saling 

berinteraksi. Oleh karenanya, disadari atau tidak, seseorang pasti memerlukan 

orang lain dalam hidup dan kehidupannya. Begitu juga dalam hal profesi atau 

pekerjaan, satu profesi membutuhkan profesi yang lain. Maka dalam hal ini 

laporan dari OPD lainnya sangat dibutuhkan untuk hal pencatatan aset dan 

mempermudah masalah pelaporannya. 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang dirangkum dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Terdahulu Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Judul: 

Evaluasi pengakuan, 

pengukuran, pencatatan 

dan pelaporan aktiva 

tetap menurut PP No. 

71 tahun 2010 pada 

Dinas Koperasi dan 

UMKM Provinsi 

Sulawesi Utara. 

Penulis:  

Getruida, Jantje, dan 

Stanley (2018) 

Metode: 

Menggunakan data 

kualitatif dan 

kuantitatif dengan 

metode analisi 

deskriptif 

Sumber: 

Jurnal riset akuntansi 

going concern 13 (2) 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa 

pengakuan, 

pengukuran, 

pencatatan dan 

pelaporan aset 

tetap oleh Dinas 

Koperasi dan 

UMKM Provinsi 

Sulawesi Utara 

telah ssuai 

dengan peraturan 

pemerintah yang 

berlaku yaitu PP 

No. 72 tajun 

2010 Pernyataan 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintah 

(PSAP) No. 07 

tentang Kuntansi 

Aset Tetap 

Analisis 

perbandingan 

pencatatan dan 

pelaporan 

dengan  

peraturan yang 

berlaku yaitu PP 

No. 71 tahun 

2010 

Objek   

Pada Dinas 

Koperasi 

dan UMKM 

Provinsi 

Sulawesi 

Utara 

2.  Judul: 

Evaluasi pencatatan 

dan pelaporan aset 

tetap pemerintah 

daerah pada Badan 

Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kota 

Kendari 

Penulis: 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa kegiatan 

pencatatan dan 

pelaporan aset 

tetap yang 

dilakukan oleh 

Badan 

Pengelolaan 

Sama-sama 

menganalisis 

pencatatan dan 

pelaporan aset 

tetap pemerintah 

daerah 

Objek 

Pada Badan 

Pengelolaan 

Keuuangan 

dan Aset 

Daerah Kota 

Kendari dan 

peraturan 

pemerintah 
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Dewi Nur Mayasani 

(2013) 

Metode: 

jenis data yang 

digunakan kualitatif 

dan kuantitatif dengan 

metode analisis 

deskriptif. 

Sumber: 

Jurnal Akuntansi (JAk) 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

Kota Kendari 

periode 

pelaporan tahun 

2010 sampai 

dengan 2012 

belum sesuai 

dengan dengan 

PP No. 24 tahun 

2005 tentang 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintah. 

yang 

digunakan 

yaitu PP No. 

24 tahun 

2005 

3.  Judul: 

Analisis perlakuan 

akuntansi aset tetap 

dalam penyusunan 

neraca pada Pemerintah 

Kabupaten Medium 

Penulis: 

Meigisanda, Satrijo, 

dan Sulistyowati 

(2017) 

Metode: 

Metode kualitatif  

Hasil penelitian 

ini adalah 

perlakuan aset 

tetap yang 

tercantum dalam 

neraca 

pemerintah 

Kabupaten 

Medium pada 

tahun 2015 dan 

2016 sudah 

sesuai dengan PP 

No. 71 Tahun 

2010 tentang 

SAP PSAP No. 

07 

Sama-sama 

pembahasan 

tentang aset tetap 

Objek  

Pada Badan 

Pengelolaan 

Keuangan 

dan Aset 

Daerah 

Kabupaten 

Medium 

 

4.   Judul: 

Analisis perlakuan 

akuntansi aset tetap 

pada Dinas Pekerjaan 

Umum (PU) Provinsi 

Sulawesi Utara 

Penulis: 

Akhyar, David, dan 

Robert (2015) 

Metode: 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa perlakuan 

aset tetap, 

pengukuran 

/penilaian aset 

tetap, dalam hal 

pengeluaran 

setelah 

perolehan, 

Sama-sama 

membahas 

tentang aset tetap 

Objek: 

Pada Dinas 

Pekerjaan 

Umum 

Provinsi 

Sulawesi 

Utara dan 

pada metode 

analisis 

yang 
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Metode analisis yang 

digunakan adalah 

metode komperatif 

 

penghentian dan 

pelepasan aset 

tetap pada Dinas 

Pekerjaan Umum 

Provinsi 

Sulawesi Utara 

telah sesuai 

dengan SAP No. 

07 

digunakan 

 

5.  Judul: 

Analisis perlakuan 

akuntansi aset tetap 

berdasarkan pernyataan 

standar akuntansi 

pemerintahan  No. 07 

pada Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

Kabupaten Tegal 

Penulis: 

Rizki, Yeni, dan Dewi 

Metode: 

Kualitatif dengan 

wawancara, 

dokumentasi, dan studi 

pustaka 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa penerapan 

aset tetap pada 

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

Kabupaten Tegal 

sebagian tidak 

berjalan sesuai 

dengan 

pernyataan 

standar akuntansi 

pemerintah No. 

07 untuk 

klasifikasi 

pengakuan, 

pengukuran, 

penghentian, dan 

penghapusan, 

pengungkapan 

serta penyusutan 

telah sesuai 

dengan 

kebijakan yang 

berlaku namun 

untuk penilaian 

aset tetap belum 

sesuai dengan 

kebijakan yang 

berlaku 

Membahas aset 

tetap 

Objek: 

Badan 

Penanggula

ngan 

Bencana 

Daerah 
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6. Judul: 

Penyajian Laporan 

Keuangan Daerah 

Sesuai Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 Tentang 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan Pada 

Dinas Pendapatan 

Daerah dan Dinas 

Sosial Provinsi 

Sulawesi Utara 

Penulis: 

Mentu dan Sondakh 

(2016) 

Metode: 

Analisis Deskriptif 

Sumber: 

ISSN 2303-1174 

Menunjukan 

penyajian 

laporan 

keuangan pada 

Dinas 

Pendapatan 

Daerah dan 

Dinas Sosial 

Provinsi 

Sulawesi Utara 

tahun anggaran 

2014 dan 2015 

belum sesuai 

dengan Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 

2010 

Menganalisis 

penerapan 

Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 

2010 Tentang 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

Objek: 

Pada 

Pemerintah 

Kota 

Kotombagu 

Sumber: Olahan data tahun 2019 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

3.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten 

Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 

Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, 

Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi, dan Kota Batam. 

Dengan dibentuknya Kabupaten Kuantan Singingi, wilayah Kabupaten 

Indragiri Hulu dikurangi dengan sebagian wilayah Kabupaten Kuantan 

Singingi, yang terdiri atas wilayah: Kecamatan Singingi, Kecamatan 

Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Benai, Kecamatan Kuantan 

Tengah, dan Kecamatan Kuantan Mudik. 

Berdasarkan Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Kuantan Singingi 

Nomor 24 Tahun 2012 Tanggal 27 Juli 2012 dibentuk Kecamatan baru 

yang merupakan pemekaran dari satu kecamatan atau penggabungan dari 

pemekaran dua atau lebih bagian kecamatan yang bersandingan, yaitu: 

a. Kecamatan Kuantan Mudik menjadi Kecamatan Pucuk Rantau dan 

Kecamatan Kuantan Mudik 

b. Kecamatan Kuantan Hilir menjadi Kecamatan Kuantan Hilir Seberang 

dan Kecamatan Kuantan Hilir 

c. Kecamatan Kuantan Tengah menjadi Kecamatan Kuantan Tengah dan 

Kecamatan Sentajo Raya. 
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Kuantan Singingi mempunyai batas wilayah: 

a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, 

Kecamatan Kuras dan Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan 

b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu 

c. Sebelah Selatan dengan Provinsi Jambi 

d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, 

dan Provinsi Sumatera Barat 

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas 7.656,06    , berada pada 

posisi antara     00-    00 Lintang Selatan dan      02-      55 Bujur 

Timur. Secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik, Kabupaten Kuantan 

Singingi terletak pada jalur tengah lintas Sumatera dan berada dibagian 

Selatan Provinsi Riau, sehingga mempunyai peranan yang cukup strategis 

sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan 

pelabuhan, terutama pelabuhan Kuala Enok. 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis 

dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 229-1.133 per tahun yang 

dipengaruhi oleh musim kemarau berkisar pada Maret sampai dengan 

Agustus dan musim hujan berkisar pada bulan September sampai dengan 

Februari. 

Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi 

berjumalah 326.266 jiwa yang tersebar di 15 kecamatan dan 229 

kelurahan/ desa, dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel III.1 

Data Jumlah Penduduk dan Kelurahan/ Desa per Kecamatan  

No Kecamatan Ibukota 
Kelurahan/ 

Desa 

Luas 

Wilayah 
Jumlah 

1. Kuantan Mudik 
Lubuk 

Jambi 
24 564,28 23.738,00 

2. Hulu Kuantan 
Lubuk 

Ambacang 
12 384,40 8.921,00 

3. Gunung Toar 
Kampung 

Baru 
14 165,25 13.810,00 

4. Pucuk Rantau Pangkalan 10 821,64 10.142,00 

5. Singingi 
Muara 

Lembu 
14 1.953,66 31.006,00 

6. Singingi Hilir Koto Baru 12 1.530,97 43.699,00 

7. 
Kuantan 

Tengah 

Teluk 

Kuantan 
23 270,74 47.667,00 

8. Sentajo raya 
Koto 

Sentajo 
15 145,70 29.526,00 

9. Benai Benai 16 124,66 17.277,00 

10. Kuantan Hilir Baserah 16 148,77 13.586,00 

11. Pangean Pangean 17 145,32 19.676,00 

12. 
Logas Tanah 

Darat 

Perhentian 

Luas 
15 380,34 23.207,00 

13. 
Kuantan Hilir 

Seberang 
Koto Rajo 14 114,29 11.294,00 

14. Cerenti Cerenti 13 456,00 15.154,00 

15. Inuman Inuman 14 450,01 17.563,00 

Jumlah 229 7.656,03 326.266,00 

Sumber: Data Agregat Kependudukan 2017 dalam Catatan Atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. 
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Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berkedudukan di Komplek 

Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Teluk Kuantan. 

Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil 

Bupati yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Daerah 

serta Dinas/ Lembaga/ Badan yang terkait dalam menjalankan roda 

pemerintah dan pembangunan yang menjadi kewenangannya sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun susunan Bupati, 

Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan 

Singingi per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, adalah 

sebagai berikut:  

    2017    2016                                         

Bupati   Drs. H. Mursini, M.Si         Drs. H. Mursini, M.Si 

Wakil Bupati  H. Halim          H. Halim 

Sekretaris Daerah  Drs. Muharlius, SE.MM     Drs.H. Muharman, M.Pd 

 

Visi jangka menengah Kabupaten Kuantan Singingi 2016-2021 yaitu 

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Unggul, Sejahtera, 

dan Agamis di Provinsi Riau Tahun 2021”. Sedangkan misi 

pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016-

2021 yaitu, sebagai berikut: 

a. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dengan 

pelayanan yang baik dan bersih dengan pelayanan public yang prima. 

b. Meningkatnya sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Kuantan 

Singingi yang sehat, cerdas, dan produktif. 
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c. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya 

saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian 

dan pariwisata. 

d. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan pencatatan 

tata ruang yang berwawasan lingkungan. 

e. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan 

merata. 

f. Meningkatnya suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-

nilai budaya 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 

masing-masing adalah 5.538 orang dan 6.258 orang (sumber: Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuantan Singingi).  

3.1.2 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi diresmikan pada tahun 2016 oleh Bupati Kuantan Singingi. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 Bab 1 Pasal 1 Ayat 

7- 8 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan 

dipimpin oleh Kepala Badan. Bab II Pasal 2 Ayat 1 dalam Peraturan 

Bupati mengenai Kedudukannya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
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Daerah melaksanakan penunjang urusan Pemerintahan dibidang 

Keuangan.  

Bab III Pasal 3 mengenai Susunan Organisasi Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Bab IV Pasal 4- 

39 mengenai Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Bab V Pasal 40- Pasal 46 mengenai 

Tata Kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi. Bab VI Pasal 47 dan Pasal 48 mengenai Kelompok 

Jabatan Fungsional. Bab VII Pasal 49 mengenai Pengangkatan dan 

Pemberhentian alam Jabatan. Bab VIII Pasal 50 mengenai Pembiayaan, 

dimana Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi serta sumber 

lain yang sah. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi dibagi menjadi 4 bidang diantaranya ialah: 

a. Bidang Anggaran 

b. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah 

c. Bidang Akuntansi 

d. Bidang Pengelolaan Aset Daerah. 
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3.1.3 Visi dan Misi 

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah: 

“Menjadikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai 

Lembaga yang Amanah dalam Pelayanan Publik”. 

Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah: 

a. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Lembaga di Bidang 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

b. Mengembangkan Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah 

dalam rangka Terciptanya Akuntabilitas Keuangan Daerah. 

c. Mengembangkan Sistem Manajemen Pengelolaan Aset Daerah dalam 

rangka Terciptanya Akuntabilitas Aset Daerah. 

3.1.4 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi 

Pada umumnya suatu instansi pemerintah ataupun non pemerintah 

mempunyai tujuan yang merupakan syarat mutlak berdirinya sebuah 

instansi, oleh karena itu tujuan harus jelas sehingga dapat ditentukan 

kegiatan-kegiatan apakah yang dapat dilakukan oleh instansi terkait. 

Instansi pemerintah sebagai suatu organisasi merupakan suatu fungsi dari 

manajemen untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan menggunakan 

sumber-sumber yang ada di dalam instansi tersebut. Di dalam 

melaksanakan suatu kegiatan, salah satu hak yang perlu diperhatikan 

adalah adanya struktur organisasi yang baik dan tersusun rapi untuk 

kelancaran tugas operasional Instansi. 
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3.1.5 Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah 

yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 

telah membentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi dengan Peraturan Bupati  Nomor  45 Tahun 

2016 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Pelaksanaan 

Penunjang Urusan Pemerintah di bidang keuangan daerah. 

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas : 

“Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan 

kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan, membina, mengawasi, 

mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan penunjang 

urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah”. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi, mempunyai fungsi : 
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a. perencanaan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

b. pengkoordinasian dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

c. pelaksanaan fasilitasi dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

d. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset 

daerah; 

e. pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

f. pembinaan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

g. pengawasan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

h. pengendalian dan monitoring dibidang pengelolaan keuangan dan aset 

daerah; 

i. pengevaluasian dan pelaporan dibidang pengelolaan keuangan dan aset 

daerah; 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

3.1.6 Job Description Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi 

a. Kepala Badan 

Kepala Badan melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan diatas 

dan dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, bidang yang dimaksud 

adalah: Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, 

Bidang Akuntansi, Bidang Pengelolaan Aset Daerah. 

b. Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah 
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dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai 

tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok dan 

dibantu oleh Sub Bagian, yang terdiri dari: Sub Bagian Umum; Sub 

Bagian Program; Sub Bagian Keuangan. 

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

diatas, menyelenggarakan fungsi: pengelolaan data, penyusunan 

program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan, 

pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, penyelenggaraan 

ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan 

prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga, penyelengaraan 

perjalanan dinas, penyelenggaraan fungsi kehumasan, 

penyelenggaraan keprotokoleran, pengelolaan keuangan, 

pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

1) Sub Bagian Umum 

Sub  Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 

dan dibantu oleh fungsional umum. Kepala Sub Bagian Umum 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan 

rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, 
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pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah 

tangga,  perjalanan dinas, kehumasan dan keprotokolan. 

Kepala Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:  

a) penyiapan bahan kegiatan ketatausahaan; 

b) penyiapan bahan pembinaan kepegawaian; 

c) penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana; 

d) penyiapan bahan penyelenggaraan urusan rumah tangga;  

e) penyiapan bahan penyelenggaraan perjalanan dinas; 

f) penyiapan bahan penyelenggaraan kehumasan; 

g) penyiapan bahan penyelenggaraan keprotokolan; 

h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2) Sub Bagian Program  

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 

dan dibantu oleh fungsional umum. Kepala Sub Bagian Program 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam  pengelolaan 

data, penyusunan dan pengkoordinasian rencana program, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

Kepala Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:  

a) penyiapan bahan pengumpulan dan inventarisasi data; 
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b) penyiapan bahan penyusunan pengkajian dan analisa data;  

c) penyiapan bahan penyajian data; 

d) penyiapan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana 

program; 

e) penyiapan bahan pengkoordinasian, pengendalian, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan Sub Bagian  Program; 

f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3) Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris dan dibantu oleh fungsional umum. Kepala Sub Bagian 

Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam 

penyusunan dan pengkoordinasian rencana anggaran, pengelolaan 

administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:  

a) penyiapan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana 

anggaran; 

b) penyiapan bahan penataan penerimaan keuangan; 

c) penyiapan bahan penataan penggunaan keuangan; 

d) penyiapan bahan pelaporan dan pertanggungjawaban 

keuangan; 
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e) penyiapan bahan pengendalian, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan Sub Bagian Keuangan; 

f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

c. Bidang Anggaran 

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan 

dibantu oleh Kepala Sub Bidang, yaitu: Sub Bidang Penyusunan 

Anggaran; Sub Bidang Evaluasi Anggaran; Sub Bidang Pengendalian 

Anggaran. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu 

Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis,  pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, 

pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. 

Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan 

teknis di bidang anggaran, penyusunan rencana program dan anggaran 

di bidang anggaran, pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang 

anggaran, pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang anggaran, pelaksanaan tugas lain yang diberikan 

oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 
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1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran 

Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas 

penyiapan dalam   perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 

perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Anggaran. 

Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, 

menyelenggarakan fungsi: 

a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan 

anggaran; 

b) penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran 

penyusunan anggaran; 

c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan 

anggaran; 

d) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan 

anggaran; 

e) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi 

dan fasilitasi pengelolaan  penyusunan anggaran; 

f) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi 

penyusunan anggaran; 

g) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program 

penyusunan anggaran; 
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h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya  

2) Sub Bidang Evaluasi Anggaran 

Kepala Sub Bidang Evaluasi Anggaran mempunyai tugas 

penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 

perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan kegiatan evaluasi anggaran. 

Kepala Sub Bidang Evaluasi Anggaran dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi: 

a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi 

anggaran; 

b) penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran 

evaluasi anggaran; 

c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis evaluasi 

anggaran; 

d) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi 

anggaran; 

e) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi 

dan fasilitasi pengelolaan  evaluasi anggaran; 

f) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi bidang 

evaluasi anggaran; 

g) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program 

evaluasi anggaran; 
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h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya  

3) Sub Bidang Pengendalian Anggaran 

Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas 

penyiapan dalam   perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 

perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan kegiatan Pengendalian Anggaran. 

Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, 

menyelenggarakan fungsi: 

a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian 

anggaran; 

b) penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran 

pengendalian anggaran; 

c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian 

anggaran; 

d) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian 

anggaran; 

e) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi 

dan fasilitasi pengelolaan  pengendalian anggaran; 

f) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi 

pengendalian anggaran; 
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g) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program 

pengendalian anggaran; 

h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah 

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas 

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis,  pengkoordinasian, memfasilitasi, 

pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang 

perbendaharaan dan kas daerah. Kepala Bidang Perbendaharaan dan 

Kas Daerah dibantu oleh: Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; Sub 

Bidang Belanja Daerah; Sub Bidang Belanja PPKD dan Penerimaan. 

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan 

fungsi: perumusan kebijakan teknis dibidang perbendaharaan dan kas 

daerah, penyusunan rencana program dan anggaran dibidang 

perbendaharaan dan kas daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas 

dibidang perbendaharaan dan kas daerah, pelaksanaan pembinaan, 

pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang perbendaharaan dan kas 

daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 
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1) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah  

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas 

penyiapan dalam   perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 

perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kas daerah. 

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, 

menyelenggarakan fungsi:  

a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kas 

daerah; 

b)  penyiapan bahan penyusunan rencana program dan 

anggaran  pengelolaan kas daerah; 

c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan kas 

daerah; 

d) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan 

kas daerah; 

e) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi 

dan fasilitasi pengelolaan  pengelolaan kas daerah; 

f) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi 

pengelolaan kas daerah; 

g) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program 

pengelolaan kas daerah; 
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h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya  

2) Sub Bidang Belanja Daerah 

Kepala Sub Bidang Belanja Daerah mempunyai tugas 

penyiapan dalam   perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 

perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan kegiatan belanja daerah. 

Kepala Sub Bidang Belanja Daerah dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:  

a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis belanja daerah; 

b) penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran 

belanja daerah; 

c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis belanja daerah; 

d) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan belanja 

daerah; 

e) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi 

dan fasilitasi belanja daerah; 

f) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi belanja 

daerah; 

g) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program 

belanja daerah; 

h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  
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3) Sub Bidang Belanja PPKD dan Penerimaan 

Kepala Sub Bidang Belanja PPKD dan Penerimaan mempunyai 

tugas penyiapan dalam   perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan 

pelaporan penyelenggaraan kegiatan belanja PPKD dan 

penerimaan. 

Kepala Sub Bidang Belanja PPKD dan Penerimaan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu diatas, 

menyelenggarakan fungsi:  

a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis belanja PPKD 

dan penerimaan; 

b) penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran 

pengawasan belanja PPKD dan penerimaan; 

c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis belanja PPKD 

dan penerimaan; 

d) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan belanja PPKD 

dan penerimaan; 

e) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi 

dan fasilitasi belanja PPKD dan penerimaan; 

f) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi 

pemeriksaan belanja PPKD dan penerimaan; 
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g) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program 

belanja PPKD dan penerimaan; 

h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

e. Bidang Akuntansi 

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala 

Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,  

pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi 

dan pelaporan bidang Akuntansi. 

Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan 

teknis dibidang akuntansi, penyusunan rencana program dan anggaran 

dibidang akuntansi, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang 

akuntansi, pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan 

pelaporan dibidang akuntansi, pelaksanaan tugas lain yang diberikan 

oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud diatas, dibantu oleh Kepala Sub Bidang. Sub Bidang 

sebagaimana dimaksud terdiri dari: Sub Bidang Akuntansi dan 

Konsolidasi; Sub Bidang Analisis Data; Sub Bidang Pelaporan. 
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1) Sub Bidang Akuntansi dan Konsolidasi 

Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Konsolidasi mempunyai 

tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan 

pelaporan penyelenggaraan kegiatan akuntansi dan konsolidasi. 

Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Konsolidasi dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, 

menyelenggarakan fungsi:  

a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi dan 

konsolidasi; 

b) penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran 

akuntansi dan konsolidasi; 

c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis akuntansi dan 

konsolidasi; 

d) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan akuntansi dan 

konsolidasi; 

e) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi 

dan fasilitasi pengelolaan akuntansi dan konsolidasi; 

f) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi akuntansi 

dan konsolidasi; 

g) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program 

akuntansi dan konsolidasi; 
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h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya  

2) Sub Bidang Analisa Data 

Kepala Sub Bidang Analisa Data mempunyai tugas penyiapan 

dalam   perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, 

pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

kegiatan analisa data. 

Kepala Sub Bidang Analisa Data dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:  

a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis analisa data; 

b) penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran 

analisa data; 

c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis analisa data; 

d) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan analisa data; 

e) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi 

dan fasilitasi pengelolaan analisa data; 

f) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi analisa 

data; 

g) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program 

analisa data; 

h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  
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3) Sub Bidang Pelaporan 

Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas penyiapan 

dalam   perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, 

pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

kegiatan pelaporan. 

Kepala Sub Bidang Pelaporan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:  

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaporan; 

2) penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran 

pelaporan; 

3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pelaporan;  

4) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pelaporan; 

5) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi 

dan fasilitasi pengelolaan pelaporan; 

6) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pelaporan; 

7) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program 

pelaporan; 

8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah 

Bidang Pengelolaan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Badan. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah 
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mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,  pengkoordinasian, 

memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

bidang pengelolaan aset daerah. 

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi: 

perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan aset daerah, 

penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pengelolaan 

aset daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang 

pengelolaan aset daerah, pelaksanaan pembinaan, pengawasan, 

evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan aset daerah, 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud dibantu oleh Kepala Sub Bidang. Sub 

Bidang sebagaimana dimaksud terdiri dari: Sub Bidang 

Perencanaan dan Evaluasi Aset; Sub Bidang Inventarisasi dan 

Pemanfaatan Aset; Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status 

Aset. 

1) Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Aset 

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Aset 

mempunyai tugas penyiapan dalam   perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, 
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pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan 

perencanaan dan evaluasi aset. 

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Aset dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi:  

a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan 

dan evaluasi aset; 

b) penyiapan bahan penyusunan rencana program dan 

anggaran perencanaan dan evaluasi aset; 

c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan 

dan evaluasi aset; 

d) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan 

perencanaan dan evaluasi aset; 

e) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan 

supervisi dan fasilitasi pengelolaan perencanaan dan 

evaluasi aset; 

f) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi 

perencanaan dan evaluasi aset; 

g) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program 

perencanaan dan evaluasi aset; 

h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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2) Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset 

Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset 

mempunyai tugas penyiapan dalam   perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, 

pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan 

inventarisasi dan pemanfaatan aset. 

Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi:  

a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis inventarisasi 

dan pemanfaatan aset; 

b) penyiapan bahan penyusunan rencana program dan 

anggaran inventarisasi dan pemanfaatan aset; 

c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis inventarisasi 

dan pemanfaatan aset; 

d) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan 

inventarisasi dan pemanfaatan aset; 

e) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan 

supervisi dan fasilitasi pengelolaan inventarisasi dan 

pemanfaatan aset; 

f) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi 

inventarisasi dan pemanfaatan aset; 
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g) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program 

inventarisasi dan pemanfaatan aset; 

h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

3) Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset 

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status 

Aset mempunyai tugas penyiapan dalam   perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, 

pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan 

pengendalian dan perubahan status aset. 

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status 

Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

menyelenggarakan fungsi:  

a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian 

dan perubahan status aset; 

b) penyiapan bahan penyusunan rencana program dan 

anggaran pengendalian dan perubahan status aset; 

c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis 

pengendalian dan perubahan status aset; 

d) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan 

pengendalian dan perubahan status aset; 



64 

 

 

e) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan 

supervisi dan fasilitasi pengelolaan  pengendalian dan 

perubahan status aset; 

f) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi 

pengendalian dan perubahan status aset; 

g) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program 

pengendalian dan perubahan status aset; 

h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3.2 Metodologi penelitian 

3.2.1 Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Sugiono (2013: 13) menyatakan 

bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menyatakan suatu situasi secara sistematis dalam bidang tertentu yang 

menjadi pusat pemikiran peneliti secara fakta. Penelitian ini termasuk 

kedalam penelitian kualitatif deskriptif.  

3.2.2 Tempat penelitian 

Penelitian  dilakukan  pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi.  

3.2.3 Jenis data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu: 

a. Data kualitatif, adalah data yang disajikan secara deskriptif atau dalam 

bentuk uraian. Misalnya, berupa data mengenai struktur organisasi, visi 
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misi dan gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi. 

b. Data kuantitatif, adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka 

yaitu dalam penelitian ini data berupa Laporan Keuangan dan Catatan 

Atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

3.2.4 Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam  penelitian  ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

objek penelitian, yang memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis. 

Data ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, maupun 

dokumentasi. Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh 

dari hasil wawancara dengan pihak BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi 

yang mendukung proses penelitian ini. Data sekunder adalah sumber data 

yang tidak diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian. Data 

sekunder dari penelitian ini adalah visi dan misi pemerintah Kuansing, 

gambaran umum Kabupaten Kuansing, dan laporan keuangan Kabupaten 

Kuansing tahun 2017, khususnya untuk aset tetap pemerintah Kab. 

Kuansing. 

3.2.5 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara/ Tanya jawab dengan 

pihak-pihak yang mendukung proses penelitian. 
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b. Studi dokumentasi, cara pengumpulan data dengan menggunakan arsip 

dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini. 

3.2.6 Metode analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif yaitu dengan mendeskriptifkan pencatatan dan 

pelaporan aset tetap menurut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi yang disesuaikan dengan 

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dengan langkah 

awal pengumpulan data, setelah itu dilakukan reduksi data, kemudian 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau Verifikasi sehingga 

diperoleh gambaran yang jelas. 
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Gambar 3.2 

Foto Bersama Narasumber 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi, foto bersama narasumber 1, Bidang Akuntansi 

Liza Fiona SE, M.Ak (Kasubbid Pelaporan) 

Sumber: Dokumentasi, foto bersama narasumber 2, Bidang Aset  

Despik Mice, A.Md (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aaset Daerah) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 

menganalisis pencatatan dan pelaporan aset tetap pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi, maka 

dapat ditarik kesimpulan yaitu: pencatatan dan pelaporan aset tetap telah 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah dalam Pernyataan Nomor 07 yaitu Aset Tetap. Aset 

tetap disajikan di Neraca sebesar harga perolehannya dikurangi dengan 

akumulasi penyusutan. Selain disajikan di Neraca aset tetap juga disajikan 

dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Realisasi Anggaran 

memberikan informasi mengenai pembebanan aset tetap pada anggaran 

dimana rencana peningkatan program dengan kegiatan pengadaan aset disusun 

berdasarkan kebutuhan dan kondisi perekonomian daerah. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang 

telah diperoleh, secara umum pencatatan dan pelaporan aset tetap dalam 

penerapannya sudah baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang 

berlaku walaupun terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pencatatan dan 

pelaporan dan bisa membuat kesalahpaham diantara pembaca, maka saran 

peneliti atau penulis adalah untuk BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi  agar 
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tetap mempertahankan dan meningkatkan lagi pengelolaan keuangan dan juga 

untuk lebih teliti dalam melakukan pengelolaan keuangan terutama pada pos 

aset tetap dan pos-pos lainnya agar menghasilkan laporan keuangan yang 

dapat diandalkan dan tidak terjadi lagi kesalahpahaman oleh pembaca laporan 

keuangan.   
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