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BAB II 

LANDASAN TEORI 

II.1.  Konsep Aset Daerah 

II.1.1.  Defenisi Aset Daerah 

Pengertian  Asset  atau  Aset   (dengan  satu  s)  yang  telah  

diindonesiakan secara  umum  adalah  barang  (thing) atau  sesuatu  barang  

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

1. Nilai ekonomi (economic value) 

2. Nilai komersial (commercial value) atau 

3. Nilai  tukar  (exchange  value);  yang  dimiliki  oleh  instansi,  organisasi,  

badan usaha ataupun individu (perorangan). 

Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda 

bergerak, baik  yang berwujud (tangible) maupun  yang tidak berwujud 

(intangible),  yang tercangkup  dalam  aktiva/kekayaan  atau  harta  kekayaan  

dari  suatu  instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan. 

Berdasarkan Undang-Undang No.1  Tahun  2004  yang  dimaksud  Barang  Milik  

Daerah  adalah  semua  barang yang dibeli atau diperoleh atas bebab APBD atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. 

Dengan mengelola  aset  daerah  secara  benar  dan  memadai,  pemerintah  daerah  

akan mendapatkan  sumber  dana  untuk  pembiyaan  pembangunan  di  daerah.  

Dalam mengelola  aset  daerah,  pemerintah  daerah  harus  memperhatikan  

perencanaan kebutuhan  dan penganggaran,  pengadaan,  penerimaan,  



13 

 

 

penyimpanan  dan penyaluran,  penggunaan,  penatausahaan,  pemanfaatan,  

pengamanan  dan pemeliharaan,  penilaian,  penghapusan,  pemindahtanganan,  

pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. 

Keseluruhan kegiatan  tersebut  merupakan  aspek-aspek  penting  yang  terdapat  

dalam manajemen  aset  daerah.  Dengan  melakukan  perencanaan  kebutuhan  

aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait 

kebutuhan aset bagi pemerintah daerah. 

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 6 

Tahun  2006  menjelaskan  bahwasanya  Barang  Milik  Negara/Daerah  meliputi 

barang yang dibeli atau diperoleh atas badan APBN/APBD; barang yang berasal 

dari  perolehan  lainnya  yang  sah,  yaitu  dari  hibah,  sumbangan,  dari 

perjanjian/kontrak  diperoleh  dari  ketentuan  undang-undang  atau  barang  yang 

diperoleh  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan 

hukum tetap. 

II.2.  Manajemen Aset Daerah 

Menurut Siregar (2004:61), Manajemen aset daerah dalam keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 dinyatakan sebagi rangkaian 

kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, 

penentuan kebutuhan, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, 

penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, 

pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya. 

Dengan persebaran aset secara geografis serta penanganan masing-amsing 

aset spesifik (misalkan diakibatkan oleh perberdaan dalam hal pemanfaatan, 
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peruntukan yang beragam, serta pola/model penggunausahaan aset kepada pihak 

ketiga  yang beragam pula), maka peneglolaan aset mesti dilakukan dalam suau 

program uang dapat dipertanggung jawabkan. Program ini meski menggambarkan 

komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan apa yang dalam wacana 

demokrasi saat ini disebut sebagai good coorporate governance, dengan mengacu 

pada asas-asas keterbukaan (transperancy), serta tidak mengorbankan kepentingan 

publik (public server). Ini semua akan mendorong pemerintah daerah untuk benar-

benar mengembangkan strategi pembangunan daerah berdasarkan potensi yang 

dimiliki. (Siregar, 2004:251) 

Jika berbicara tentang manajemen aset secara umum, kita tidak terlepas 

dari siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaannya sampai 

penghapusan barang tersebut, yang kalau diurut adalah sebagai berikut 

(Yusuf,2010: 31): 

1. Perencanaan (Planning); meliputi penentuan kebutuhan (requirement) 

dan penganggarannya (budgetting). 

2. Pengadaan (Procurement): meliputi cara pelaksanaannya, standard 

barang dan harga atau penyusunan spesifikasi dan sebagainya. 

3. Penyimpanan dan penyaluran (Storage and distribution) 

4. Pengendalian (Controlling) 

5. Pemeliharaan (Maintainance) 

6. Pengamanan (Safety) 

7. Pemanfaatan penggunaan (Utilities) 

8. Penghapusan (Disposal) 
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9. Inventarisasi (Inventarization) 

Sedangkan kalau kita berpedoman kepada landasan yang terbaru yaitu 

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa 

pengelolaan barang daerah meliputi: 

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran 

2. Pengadaan 

3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran 

4. Penggunaan 

5. Penatausahaan 

6. Pemanfaatan 

7. Pengamanan dan pemeliharaan 

8. Penilaian 

9. Penghapusan 

10. Pemindahtanganan 

11 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

12. Pembiayaan, dan 

13. Tuntutan ganti rugi. 

Pengelolaan  barang  milik  daerah  dilaksanakan  berdasarkan  azas  

(Pangabean,2002:36) 

1. Azas  fungsional,  yaitu  pengambilan  keputusan  dan  pemecahan  masalah 

dibidang  pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  dilaksanakan  oleh  kuasa 

penggunaan  barang,  pengelola  barang  dan  Kepala  Daerah  sesuai  fungsi, 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing; 
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2. Azas  kepastian  hukum,  yaitu  pengelolaan  barang  milik  daerah  harus 

dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan; 

3. Azas  transparansi,  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  ketentuan  yang 

diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

pemerintah secara optimal; 

5. Azas  akuntabilitas,  yaitu  setiap  kegiatan  pengelolaan  barang  milik  

daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat; 

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

didukung oleh  adanya  ketepatan  jumlah  dan  nilai  barang  dalam  rangka  

optimalisasi pemanfaatan  dan  pemindahtanganan  barang  milik  daerah  

serta  penyusunan neraca pemerintah daerah. 

II.3.  Konsep Pengamanan Aset Daerah 

II.3.1. Defenisi Pengamanan Aset Daerah 

Pengamanan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 

2007 merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya 

pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum. 

        Pengamanan sebagaimana tersebut diatas, dititik beratkan pada 

penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik 
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daerag tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar 

dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain. 

II.3.2. Pelaksanaan Pengamanan Aset Daerah 

Pengamanan dilakukan terhadap barang milik daerah berupa barang 

inventaris dalam proses pemakaian dan barang persediaan dalam gudang yang 

diupayakan secara fisik, administratif dan tindakan hukum. 

a) Pengamanan fisik 

1) Barang inventaris 

Pengamanan terhadap barang-barang bergerak dilakukan dengan 

cara : 

- pemanfaatan sesuai tujuan. 

- penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun terbuka. 

- pemasangan tanda kepemilikan. 

Pengamanan terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara 

- Pemagaran. 

- Pemasangan papan tanda kepemilikan. 

- Penjagaan. 

2) Barang Persediaan 

Pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh 

penyimpanan dan/atau pengurus dengan cara penempatan pada 

tempat penyimpanan yang baik sesuai dengan sifat barang tersebut 

agar barang milik daerah terhindar dari kerusakan fisik. 

b) Pengamanan administratif 
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1) Barang inventaris 

Pengamanan administratif terhadap barang bergerak dilakukan 

dengan cara : 

- Pencatatan/inventarisasi 

- Kelengkapan bukti kepemilikan antara lain BPKB 

- Pemasangan label kode lokaso dan kode barang 

Pengamanan administratif terhadap barang tidak bergerak 

dilakukan dengan cara : 

- Pencatatan/inventarisasi. 

- Penyelesaian bukti kepemilikan. 

2) Barang Persediaan. 

Pengamanan administratif terhadap barang persediaan dilakukan 

dengan cara pencatatan dan penyimpanan secara tertib. 

c) Tindakan Hukum 

Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang inventaris yang 

bermasalah dengan pihak lain, dilakukan dengan cara : 

- Negosiasi (Musyawarah) untuk mencari penyelesaian. 

- Penerapan Hukum. 

II.4.  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mhd. Habib Arifin yang berjudul 

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

Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru” menggambarkan ada pengaruh antara 

implementasi pengelolaan aset tetap yang efektif dan efisien dengan kurangnya 
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pemahaman, kurangnya kesadaran aparat pemerintahan, kurang transparannya, 

dan kurangnya tenaga ahli didalam pengelolaan aset tetap. 

 Berarti dalam penelitian tersebut bahwa implementasi pengeloaan aset 

tetap yang efektif dan efisien berbanding lurus dengan tingkat pemahaman, 

kesadaran, transparan, dan tenaga ahli aparat pemerintah. 

 Kedua Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fasiha yang berjudul 

“Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengeloaan 

Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti” Adapun hasil penelitian terhadap 

Analisis Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

Dalam menganalisis Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 

belum berjalan dengan baik dan belum akurat mulai dalam pendataan jumlah aset 

daerah yang dimiliki serta sistem dan prosedur dalam pengelolaan aset daerah 

tidak berjalan sebagai mana mestinya. 

Dalam implementasi pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 

belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Dalam implementasi pengelolaan aset daerah pada Kantor 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti, berupa Implementasi perencanaan pengelolaan aset daerah, tentang 

bagian kebutuhan, tidak berjalan. 
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Ketiga penilitan skripsi yang dilakukan oleh Firdaus yang berjudul 

”Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Pencatatan Barang Milik Daerah Pada 

Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu” Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  

bahwa  sistem  pengendalian  terhadap pengelolaan  dan  pencatatan  barang  milik  

daerah  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Rokan  Hulu  mengacu  kepada  

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun 2007  tentang  pedoman  

Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah. Terhadap  proses pengelolaan  dan  

pencatatan  barang  milik  daerah  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Rokan  

Hulu  belum  sepenuhnya  memadai,  karena  masih  dijumpainya  beberapa 

permasalahan  dan  kelemahan  antara  pada  proses  penerimaan  penyimpanan  

dan penyaluran  barang  milik  daerah,pada  proses  inventarisasi,  serta  pada  

proses pengamanan dan proses pemeliharaan barang. 

Dari semua keterangan tersebut diatas dikarenakan banyaknya hambatan-

hambatan yang dihadapi mulai dari kurangnya pemahaman tentang pengelolaan 

asset daerah yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, 

kurangnya kesadaran aparat pemerintah, kurang transparannya pengelolaan aset 

tersebut, kurangnya kontrol dan kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan aset 

daerah serta lemahnya pada proses penerimaan dan penyaluran barang milik 

daerah. 

II.5.  Pandangan Islam terhadap Pengelolaan Aset 

II.5.1. Pandangan Islam Terhadap Aset/Harta 

Dalam kehidupan dunia, kita dikelilingi oleh hal-hal atau benda-benda 

yang kita klaim sebagai milik kita. Keluarga, rumah, pekerjaan, panca indera, 
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harta, ilmu pengetahuan, keahlian, dan lain sebagainya semua kita sebut sebagai 

milik kita. Tapi benarkah itu semua milik kita? Sejak kapan semua itu menjadi 

milik kita? 

Memang berbagai perangkat keduniaan semisal surat-surat resmi bisa 

menjadi bukti bahwa keluarga, pekerjaan, tanah, dan sebagainya itu adalah milik 

kita, namun status kepemilikan kita adalah pemilik nisbi. Pemilik mutlak dari 

segala sesuatu hanyalah Allah Swt. Bahkan, diri kita yang lemah inipun adalah 

milik-Nya. 

Hal ini sering dilupakan oleh kita. Kita sering lupa bahwa kita bukanlah 

pemilik mutlak, sampai-sampai kita bersikap seolah-olah kitalah pemilik 

sepenuhnya segala hal yang kita anggap milik kita. Sehingga, kita 

memperlakukannya sesuai dengan selera dan nafsu duniawi kita, bukan 

disesuaikan dengan keinginan sang pemilik mutlak, yaitu Allah Swt. 

Kala pertama kali menyebarkan Islam di Makkah, salah satu misi Nabi 

Muhammad Saw. adalah memberantas sikap ketergantungan kepada materi yang 

menjangkiti masyarakat Arab pada waktu itu. Mereka begitu terlena dalam 

pusaran materialism hingga sikap dan pandangan hidup mereka senantiasa 

diwarnai cara pandang materialistis. 

Itu menjadi salah satu sebab mengapa dakwah Rasulullah tidak 

mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Mereka tidak peduli kepada 

dakwah Rasulullah bukan karena apa yang Rasulullah sampaikantidak masuk akal 

atau karena Rasulullah adalah orang yang tidak bisa dipercaya, tetapi karena 

Rasulullah bukan dari golongan kaya – di mana kala itu Klan Hasyim, keluarga 



22 

 

 

Rasulullah, sedang menurun pamornya. Kaum kafir Makkah hanya ingin 

mendengarkan kata-kata dari mereka yang berharta. Jadi, begitu kuat pesona harta 

benda hingga ia mampu menutup cahaya Ilahi (hidayah). 

Pandangan Islam mengenai harta dapat diuraikan sebagai berikut : 

Pertama, Pemiliki Mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini 

adalah ALLAH SWT. Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas untuk 

melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuanNya 

(QS al_Hadiid: 7). 

   ۖ آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوأَْنِفُقوا ِمَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفنَي ِفيِه 
 فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوأَنْ َفُقوا ََلُْم َأْجٌر َكِبيٌ 

Artinya : 

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari 

hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang 

yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya 

memperoleh pahala yang besar. (QS al_Hadiid: 7). 

Kedua, status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut: 

Harta adalah anugerah dari Allah yang harus disyukuri. 

Tidak semua orang mendapatkan kepercayaan dari Allah swt. untuk 

memikul tanggung jawab amanah harta benda. Karenanya, ia harus disyukuri 

sebab jika mampu memikulnya, pahala yang amat besar menanti. 

Harta adalah amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. 
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Setiap kondisi entah baik ataupun buruk  yang kita alami sudah menjadi 

ketentuan dari Allah swt, dan mesti kita hadapi secara baik sesuai dengan 

keinginan yang memberi amanah. 

Harta benda yang dititipkan kepada kita juga demikian. Di balik harta 

melimpah, ada tanggung jawab dan amanah yang mesti ditunaikan. Harta yang 

tidak dinafkahkan di jalan Allah akan menjadi kotor, karena telah bercampur 

bagian halal yang merupakan hak pemiliknya dengan bagian haram yang 

merupakan hak kaum fakir, miskin, dan orang-orang yang kekurangan lainnya. 

Firman Allah Swt. dalam surah at-Taubah (9): 103: “Ambillah zakat dari 

sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan 

mereka, dan mendo„alah untuk mereka. Sesungguhnya do„a kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui”. 

Harta adalah ujian. 

Yang jadi ujian bukan hanya kemiskinan, tetapi kekayaan juga merupakan 

ujian. Persoalannya bukan pada kaya atau miskin, tetapi persoalannya adalah 

bagaimana menghadapinya. Kedua kondisi itu ada pada manusia, yang tujuannya 

dibalik itu cuma satu, yaitu Allah ingin mengetahui siapa yang terbaik amalannya. 

Bagi yang berharta, tentunya, ada kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan 

terhadap harta itu. 

Harta adalah hiasan hidup yang harus diwaspadai. 

Allah Swt. menciptakan bagi manusia banyak hiasan hidup. Keluarga, 

anak, dan harta benda adalah hiasan hidup. Dengannya, hidup menjadi indah. 
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Namun, patut disadari bahwa pesona keindahan hidup itu sering menyilaukan 

hingga membutakan mata hati dan membuat manusia lupa kepada-Nya, serta lupa 

kepada tujuan awal penciptaan hiasan itu. Semua itu sebenarnya merupakan 

titipan dan ujian. Allah Swt. berfirman di dalam surah at-Taghabun (64): 15: 

“Sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi 

Allahlah pahala yang besar”. 

Harta adalah bekal beribadah. 

Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Swt. 

Karenanya, segenap perangkat duniawi, baik yang meteril maupun yang non 

materil, tercipta sebagai sarana yang bisa digunakan manusia untuk beribadah. 

Kekayaan adalah salah satu sarana ibadah. Ia bukan hanya menjadi ibadah kala 

dinafkahkan di jalan Allah, ia bahkan sudah bernilai ibadah kala manusia dengan 

ikhlas mencari nafkah untuk keluarganya dan selebihnya untuk kemaslahatan 

umat. 

II.6.  Defenisi Konsep 

Untuk mempermudah proses penganalisaan data serta untuk 

menghindari kesalahan dalam pelaksanaan penelitian, agar terdapat kesamaan 

persepsi dalam membaca rencana penelitian ini, maka dipandang perlu untuk 

menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep-konsep dibawah ini : 

Pengertian aset secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang  

(anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economicvalue), nilai komersial 

(comercialvalue), atau nilai tukar (exchangevalue) yang dimiliki oleh badan usaha 

instansi atau individu (perorangan). 
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Manajemen pengelolaan aset dinyatakan sebagai rangkaian kegiatan dan 

tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan 

kebutuhan, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, 

inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan 

status hukum serta penatausahaannya. 

Manajemen  aset  adalah  melaksanakan  pengelolaan aset/barang milik  

daerah berdasarkan  prinsip  dasar-dasar  manajemen  aset  terhadap  aset/barang  

milik daerah  dengan  mengikuti  landasan  kebijakan  yang  diatur  berdasarkan 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, kepres, kepmen, dan surat Keputusan 

lainnya yang berhubungan dengan pengaturan/pengelolaan aset daerah. 

Pengamanan aset adalah kegaitan/tindakan pengendalian dan penertiban 

dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan 

tindakan hukum.  

II.7. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan unsur-unsur yang memberikan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut 

dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa 

dari variabel tersebut. 

Secara teoritis menurut Hatch dan Farhady (2006 : 38) mengatakan 

bahwa variabel dapat diartikan sebagai atribut seseorang atau objek yang dasar 

dalam penelitian beserta objek yang mempunyai variasi antara satu objek dengan 

objek lainnya. Sedangkan menurut Arikunto (2002 : 94) mengatakan variabel 

adalah sebagai sebuah konsep seperti halnya laki-laki dalam jenis kelamin, 
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maksudnya yaitu adalah sebuah titik awal atau tanda dari apa yang ingin 

dilakukan. 

Kemudian berdasarkan dari pendapat-pendapat diatas dapat dirumuskan 

bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau objek dari sifat apa yang ingin 

kita teliti yang merupakan keinginan yag mempunyai variasi tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.  

Adapun variabel yang berhubungan dengan penelitian ini adalah variabel 

tunggal, yaitu : Strategi Manajemen Pengamanan Aset Daerah yang mengacu 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Yang menjadi Indikator dari 

penilitan ini ialah berdasarkan PerMenDagri tersebut terdapat tiga indikator yaitu : 

Pengamanan Fisik, Pengamanan Administratid, dan Penerapan Hukum. Hal  ini  

dikarenakan ketiga  indikator  tersebut  dapat  mewakili  permasalahan-

permasalahan  yang  ada dalam pengelolaan aset diPemerinthan Provinsi Riau 

yakni banyaknya aset yang tertahan oleh mantan pejabat. 

Untuk melihat gambaran yang jelas tentang variabel, indikator dan sub 

indikator dari konsep operasional diatas adalah sebagai berikut : 
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Table 2.1 

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel  Indikator  Sub Indikator  

Manajemen Pengamanan 

Aset Daerah 

1. Pengamanan Fisik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pengamanan 

Administratif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tindakan Hukum 

a. Barang Bergerak : 

- Pemanfaatan sesuai 

tujuan 

- Penyimpanan 

- Pemasangan tanda 

kepemilikan. 

b. Barang Tidak 

Bergerak : 

- Pemagaran 

- Pemasangan Papan 

Tanda Kepemilikan 

- Penjagaan 

 

a. Barang Bergerak : 

- Pencatatan 

- Kelengkapan bukti 

kepemilikan 

- Pemasangan label 

lokasi barang 

b. Barang Tidak 

Bergerak : 

- Pencatatan 

- Penyelesaian bukti 

kepemilikan 

 

- Negosiasi 

- Penerapan Hukum 

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
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II.8. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka model-model 

penelitian dapat ditranskipkan dalam bentuk diagram sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

 Manajemen Pengamanan 

Aset Daerah  Pemerintah 

Provinsi Riau 

1. Pengamanan Fisik 

2. Pengamanan 

Administratif 

3. Tindakan Hukum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pengamanan 

Administratif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tindakan Hukum 

 

6.  

7.  

8.  

9.  

Barang Milik Daerah 

dipergunakan secara 

Optimal 


