
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam

mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori

yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger, teori adalah

himpunan konsep, defenisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan

sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel, untuk

menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut (Sugiyono, 2010: 55).

Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam

memecahkan atau menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk

menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-

fakta yang ada secara sistematis (Effendy, 2004: 224).

2.2 Pengertian Aset

Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik

yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan

mata uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntasi Pemerintah Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai

atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari

mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh,

baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang,



termasuk sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah dan budaya.

Pengertian aset secara umum menurut Siregar (2004:178) adalah barang

atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai

tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu.

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

daya yang dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan

darinya manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diraih oleh pemerintah.

Berdasarkan kedua pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan

bahwa aktiva adalah bentuk dari penanaman modal, bentuk-bentuknya dapat

berupa harta kekayaan, dan diharapkan mampu memberikan kontribusi baik

secara langsung maupun tidak langsung di masa yang akan datang.

2.3 Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintah (PSAP) 07 aset tetap

adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya

signifikan dalam penyajian neraca. Aset tetap terdiri dari tanah, gedung,

bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya,

serta kontruksi dalam pengerjaan.



Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah

dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung

dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin

mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh

inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

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. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak

dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan

dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap

dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam

proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai

seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional

pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset

lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa

pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan



pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan

barang milik daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran,

pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan,

penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian,

pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntasi Pemerintah (KKAP), aset di

klasifikasikan kedalam asset lancar dan non lancar:

1. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang

dan persediaan.

2. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang yaitu meliputi

investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan lainnya.

Sementara menurut Mahmudi (2009:246) secara umum asset dapat

dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu :

1. Aset keuangan yang meliputi kas dan setara kas, piutang serta surat

berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Aset non keuangan meliputi asset tetap, asset lainnya dan persediaan.

Aset tetap berdasarkan Wikipedia Bahasa Indonesia 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 untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Kemudian menurut Siddiq (2008:28) pada umumnya aset tetap dapat

diklasifikasikan dalam empat kelompok yaitu:

1. Tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung

perusahaan.

2. Perbaikan tanah, seperti jalan diseputar lokasi perusahaan yang dibangun

perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah.

3. Gedung, seperti gedung yang digunakan kantor, toko, pabrik, dan gudang.

4. Peralatan, seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin,

kendaraan, dan meubel.

Jadi aset tetap merupakan salah satu jenis aset non lancar yang digunakan

lebih dari jangka waktu dua belas bulan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa

jenis-jenis aset tetap itu meliputi tanah, gedung, dan bangunan, peralatan mesin,

dan jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta kontruksi dalam pengerjaan.

2.4 Barang Milik Daerah/Negara

Dalam penyelenggaraan pemerintah Negara/daerah aset merupakan salah

satu unsur penting yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang kegiatan

operasional pemerintah. Pengertian aset ini mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam peraturan

tersebut, barang yang diberi nama aset lebih tepatnya disebut aset tetap.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 6 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah, yang diberi nama aset adalah barang.



Pengertian Barang menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun

tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau

dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Namun demikian pengertian barang pada

manajemen pengelolaan BMN/BMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2006 hanya dibatasi yang berwujud (tangible) sebagaimana dimaksud Bab VII

Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2006 ini yang dimaksud dengan:

1. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Adapun Ruang Lingkup Barang Milik Negara/Daerah Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 meliputi:

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D.

2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu:

a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau

kontrak;

c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang;



d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barang Milik Negara/Daerah dikategorikan sebagai aset tetap apabila

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan

untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau

dibangun dengan maksud untuk digunakan. Barang milik Negara/Daerah yang

memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan

Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap lainnya; serta kontruksi dalam

pengerjaan. Sedangkan Barang Milik Negara/Daerah berupa aset tetap yang sudah

dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan aset lain-lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Aset daerah

termasuk di dalamnya aset tetap (Barang Milik Daerah) merupakan semua

kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai oleh pemerintah daerah yang

dibeli atas beban APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), atau atas dasar

perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud aset tetap di sini hanyalah sebatas

barang yang berwujud saja

2.5 Manajemen Aset Daerah

Manajemen Aset diartikan sebagai suatu kegiatan manajemen dalam

mengelola penggunaan dana yang ditujukan dalam rangka meningkatkan control

atau pengawasan terhadap aset tetap dan revaluasi aset tetap yang disesuaikan



dengan nilai wajar. Sedangkan menurut Siregar, Doli D (2002:48), kita sadari

bahwa Manajemen Aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum

sepenuhnya berkembang dan populer di lingkungan pemerintahan maupun di

satuan kerja atau istansi.

Siklus manajemen aset daerah secara umum meliputi tahap-tahap sebagai

berikut ini:

1. Perencanaan

2. Pengadaan

3. Penggunaan, pemanfaatan

4. Pengamanan, pemeliharaan, dan rehabilitas

5. Penghapusan, pemindahtanganan (Mahmudi:2009:151)

Menurut Mahmudi (2009:155) manajemen Aset itu sendiri ke

depannya/selanjutnya terdiri dari 5 (lima) tahapan kerja yang satu sama lainnya

terkait yaitu:

1. Inventarisasi Aset

2. Legal Audit

3. Penilaian Aset

4. Optimalisasi Aset

5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib

pengelolaan barang milik negara/daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan

langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam

pengelolaan barang milik negara/daerah. Pengelolaan barang milik daerah

dilaksanakan berdasarkan azas-azas (Pangabean, 2002:36):



1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di

bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa

pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi,

wewenang dan tanggung jawab masing-masing;

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

dilaksanakan bedasarkan 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 kebutuhan

yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi pemerintahan secara optimal;

5. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;

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

didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka

optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah

serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Manajemen Keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi

pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan



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

penyusunan prioritas dalam pembangunan.

Tujuan dan sasaran dari manajemen aset adalah untuk mencapai

kecocokan/kesesuaian sebaik mungkin antara keberadaan aset dengan strategi

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

hidup aset sejak perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan, pengawasan

dan pengendalian serta pengaturan risiko dan biaya yang terkait selama siklus

hidup aset.

2.6 Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah)

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

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

dalam Peraturan Pemerintah meliputi penjualan barang melalui pelelangan dan

pengecualiannya, perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan,

pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan.

Rumusan tersebut merupakan siklus minimal atas seluruh mata rantai siklus

pengelolaan barang milik negara/daerah (asset management cycle).

Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1

Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 6/2006 adalah tidak sekedar administrative semata,

tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana

meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam

mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset Negara mencakup

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,



pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan,

penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut

merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan

perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih

luas (keuangan negara).

Sedangkan menurut Basuki (2000:151) pengelolaan barang milik daerah

merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah disini

adalah barang berwujud, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban APBD dan barasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan aset berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi Nomor 13 Tahun 2011 tentang pengelolaan barang milik daerah.

Dibawah ini dapat dilihat siklus pengelolaan aset/barang milik daerah menurut

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi :

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran .

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan

barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu

dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan

pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban

tugas dan tanggung jawab maing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Barang apa yang dibutuhkan.



b. Dimana dibutuhkan.

c. Bilamana dibutuhkan.

d. Berapa biaya.

e. Siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan.

f. Alasan-alasan kebutuhan, dan

g. Cara pengadaan.

Standarisasi dan spesifikasi barang-barang yang dibutuhkan, baik jenis,

macam maupun jumlah dan besarnya barang yang dibutuhkan. Standarisasi

merupakan penentuan jenis barang dengan titik berat pada keseragaman, kualitas,

kapasitas dan bentuk yang memudahkan dalam hal pengadaan dan perawatan,

yang berlaku untuk suatu jenis barang dan untuk suatu jangka waktu tertentu.

2. Pengadaan

Pelaksanaan pengadaan berdasarkan keputusan Presiden Nomor 80 Tahun

2003 dan perubahannya. Pengadaan adlah kegiatan untuk melakukan pemenuhan

kebutuhan barang daerah dan jasa. Pengadaan barang daerah dapat dipenuhi

dengan cara pengadaan/pemborongan pekerjaan, membuat sendiri (swakelola),

penerimaan (hiba atau bantuan/sumbangan atau kewajiban pihak ketiga, tukar

menukar, guna susun. Pengadaan barang daerah dilaksanakan oleh panitia/pejabat

pengadaan dengan tujuan:

1) Tertib administrasi pengadaan barang daerah;

2) Tertib administrasi pengelolaan barang daerah;

3) Pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai dengan tujuan

pengadaan barang daerah.



Panitia pengadaan menyelenggarakan tender/lelang dan mengambil

keputusan dalam suatu rapat yang dituangkan dalam berita acara lelang mengenai

calon pemenang atas dasr harga terendah dikaitkan dengan harga perkiraan sendiri

(owner estimate) yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kualitas barang yang

dibutuhkan. Sepanjang penggadaan tidak dilakukan melalui lelang, maka

pelaksanaan pengadaan dilakukan dengan surat perintah kerja yang ditandatangani

oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pejabat pengadaan.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk

melaksanakan pembuatan daftar hasil pengadaan barang milik daerah dalam

lingkungan wewenangnya dan bertanggung jawab pula untuk

melaporkan/menyampaikan daftar hasil pengadaan barang milik daerah tersebut

kepada kepala daerah melalui pengelola.

3. Penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran.

Hal ini diperlukan karena penerimaaan aset dari pihak swasta atau pihak

ketiga terlebih dahulu diterima oleh pimpinan teknis kegiatan (PPTK) apabila

diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/pengguna barang selaku kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah. Semua barang bergerak penerimaannya dilakukan

oleh penyimpan barang/pengurus barang untuk itu penerimaan barang oleh

penyimpanan barang/pengurus barang dilaksanakan di gudang penyimpanan.

Sebelum dilakukan penerimaan barang harus diperiksa oleh panitia

pemeriksa barang daerah dan melaksanakan pekerjaannya membuat berita acara



hasil pemeriksaan barang, jika ternyata bahwa barang yang diperiksa tersebut

tidak sesuai dengan persyaratan sebagai mana tertera dalam surat perjanjian dan

dokumen penyerahan lainnya.

Kegiatan penyimpanan barang milik daerah yaitu:

1) Menerima, menyimpan, mengatur dan menjaga keutuhan barang dalam

gudang/ruang penyimpanan agar dapat dipergunakan sesuai dengan

rencana secara tertib, rapi dan aman;

2) Menyelenggarakan administrasi penyimpanan atau pergudangan atas

semua barang yang ada dalam gudang;

3) Melakukan stock opname secara berkala ataupun insidentil terhadap

barang persediaan yang ada didalam gudang agar persediaan selalu dapat

memenuhi kebutuhan;

4) Membuat laporan secara berkala atas persediaan barang yang ada di

gudang.

Penyimpanan adalah pegawai yang di tugaskan untuk menerima,

menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah yang diangkat oleh pengelola

yang diusulkan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk masa 1 (satu)

tahun anggaran dan bertanggungjawab kepada pengelola melalui atasan

langsungnya. Penyimpanan barang dapat di angkat kembali pada tahun anggaran

berikutnya dengan memperhatikan ketentuan jabatan.

Fungsi penyaluran adalah menyelenggarakan pengurusan pembagian/

pelayanan barang secara tepat, cepat dan teratur sesuai dengan kebutuhan.



Kegiatan penyaluran yaitu:

a. Menyelenggarakan penyaluran barang kepada unit kerja;

b. Menyelenggarakan administrasi penyaluran dengan tertib dan rapi;

c. Membuat laporan realisasi penyaluran barang milik daerah;

4. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa

pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai

dengan tugas dan fungsi satuann kerja perangkat daerah (SKPD). Barang milik

daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dapat dioperasikan oleh pihak lain

dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

5. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,

inventarisasi dan pelporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan pendaftaran dan

pencatatan barang milik daerah ke daftar barang milik pengguna dan daftar kuasa

pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik

daerah.

Inventaris merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan

perhitungan, pengurusan, penyelenggarakan, pengatur, pencatat data dan

pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi



disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat

kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Buku inventaris tersebut

memuat data meliputi lokasi, jenis/merek tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun

pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.

Pelaporan dilakukan dalam rangka memberikan kepastian catatan atas

setiap barang yang dibeli atau berubah keadaan karena terjadi mutasi maupun

kerena adanya pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi

kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas

pengelolaan aset tetap/barang milik daerah secara transparan. Setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan

dan 5 tahunan.

6. Pemanfaatan

Barang milik daerah berupa tanah atau bangunan dan selain tanah dan

bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola dapat

didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah, khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan adanya

penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Pemanfaatan barang

milik daerah yang optimal akan membuka lapangan kerja, meningkatkan

pendapatan masyarakat dan menambah/meningkatkan pendapatan daerah.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak

dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah



(SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna

serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

7. A) Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua

barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara

berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan

pemeliharaan agar asset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat

bertambah, apabila dilakukan dengan baik maka asset daerah akan lebih efisien

dalam pengelolaannya.

Pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara :

1) Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh

unit pemakai

2) Pemeliharaan sedang adalah perawatan yang dilakukan secara berkala oleh

tenaga kerja terdidik/terlatih

3) Pemeliharaan berat adalah perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu

oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga-duga sebelumnya.

Biasanya kerusakan ini disebabkan oleh faktor biologis, cuaca, suhu, air dan

kelembaban, fisik yang mengalami proses penuaan, sifat barang yang

bersangkutan, benturan, getaran dan tekanan

B) Pengamanan

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan

barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratife dan tindakan upaya hukum.



1) Pengamanan administratif meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi,

pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, laporan mutasi barang,

daftar inventaris barang, laporan semester dan laporan tahunan.

2) Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status

kepemilikan barang, misalnya melengkaapi sertifikat tanah, melengkapi

BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor, kwitansidan faktur pembelian.

3) Pengamanan fisik dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi

barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. Pengamanan fisik

terhadap barang-barang bergerak dilakukan dengan cara penyimpanan baik

tertutup dan terbuka, pemberian garasi terhadap kendaraan bermotor.

Pengamanan fisik kepada barang yang tidak bergerak dapat dilakukan dengan

cara pemagaran, penjagaan, pemasangan camera CCTV, pintu berlapis,

pemberian kunci ganda, serta pemasangan alaram.

8. Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif

didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relefan dengan menggunakan

metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Pelaksanaan

penilaian barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan

keputusan kepala daerah dan dapat melibatkan dengan lembaga independen

bersertifikat dibidang penilaian aset.

Penilaian barang milik daerah yang dilakukan oleh panitia penilai,

khusus untuk tanah dan bangunan, dilakukan dengan estimasi terendah

menggunakan Nilai Jual Objek Pajak sehingga diperoleh nilai wajar. Penilaian



barang milik daerah selain tanah dan bangunan berdasarkan nilai perolehan

dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi aset tersebut.

9. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar

barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk

membebaskan pengguna atau kuasa pengguna atau pengelola dari tanggung jawab

administrasi dan fisik atas barang yang berbeda dalam penguasaannya.

Dilakukan untuk mengoptimalkankan aset/barang milik daerah agar tidak

terus-menerus dicatat dalam buku inventaris walaupun aset yang dimaksud sudah

tidak layak lagi untuk digunakan atau sudah berubah statusnya karena penjualan

atau karena berubah status hukum kepemilikan. Kegiatan penghapusan bisa

melalui pemusnahan dan juga perubahan status hukum kepemilikan.

10. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah

sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan,

dihibahkankan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.

Pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan

sebagai tindak lanjut dari penghapusan, pemindahtanganan barang milik daerah

berupa tanah atau bangunan dan selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih

dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan keputusan kepala

daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Pemindahtanganan barang milik



daerah berupa tanah atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD

apabila :

a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah

disediakan dalam dokumen penganggaran

c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri

d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum

e. Dikuasai negara brdasarkan keputusa pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap atau berdasarkan ketentuan

perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan

tidak layak secara ekonomis.

Bentuk-bentuk pemindahtangan meliputi sebagai tindak lanjut atas

penghapusan barang milik daerah meliputi :

a. Penjualan dan tukar menukar

b. Hibah

c. Penyertaan modal

d. Penjualan dan tukar menukar.

11. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pedoman, bimbingan,

pelatihan, dan supervise. Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk

menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan merupakan usaha

atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai



pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-

undangan.

12. Pembiayaan

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah

diperlukan pembiayaan untuk kegiatan seperti penyediaan blanko/buku inventaris,

tanda kodefikasi/kepemilikan, pemeliharaan, penerapan aplikasi Sistim Informasi

Barang Milik Daerah (SIMBADA) dengan komputerisasi, tunjangan/insentif

penyimpanan atau pengurus barang lain sebagainya. Pembiayaan untuk

keperluaan pengelolaan barang daerah agar direncanakan dan diajukan setiap

tahun melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Tuntutan Ganti Rugi

Dalam rangka penyelamatan dan pengamanan terhadap barang milik

daerah, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang

sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/ kuasa pengguna, dan

penyimpan atau pengurus barang berupa tuntutan ganti rugi (TGR) yang karena

perbuatannya merugikan daerah. Setiap asset yang hilang baik yang dilakukan

bendahara maupun oleh pejabat ataupun pegawai berdasarkan kelalaiannya harus

dilakukan tuntutan ganti rugi asset/barang milik daerah agar tetap terjaga dengan

baik.

Dalam pelaksanaan pengelolaan aset negara juga dipengaruhi oleh

kelembagaan pengelolaan aset dipemerintah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten



Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2011 pasal 8 ayat 1 sampai 10 disebutkan

bahwa pejabat pengelola aset/barang milik daerah adalah sebagai berikut.

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

2. Sekretaris daerah selaku pengelola barang milik daerah

3. Pembantu pengelola aset/barang milk daerah

4. Kepala SKPD selaku pengguna aset/barang milik daerah

Selanjutnya siklus pengelolaan aset daerah menurut Mahmudi (2009:151)

ialah meliputi sebagai berikut ini :

Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Aset Tetap (BMD) (Mahmudi :151)

Berdasarkan siklus pengelolaan barang milik daerah menurut Mahmudi

di atas dapat dijelaskan bahwa proses pengelolaan barang milik daerah ialah

meliputi proses perencanaan, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan,
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pengamanan dan pemeliharaan, serta penghapusan dan pemindahtanganan.

Dimana setiap item pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) tersebut, telah

dijelaskan dalam siklus diatas.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang relevan sebagai rujukan penelitian yang

penulis lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Rasyidah (2012) yang

berjudul “Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang”.

Penelitian ini dilatar belakangi ketidaktertiban dalam pelaksanaan prosedur

penatausahaan aset/barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi

dan pelaporan. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk

mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang

dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya.

Adanya indikasi belum optimalnya penatausahaan aset/barang milik

daerah, berpengaruh terhadap keakuratan nilai aset di neraca pemerintah daerah,

padahal keakuratan nilai aset ini sangat mendukung dalam pemberian opini Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat

kesesuaian penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kota Padang terhadap

penatausahaan berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2007 dan kendala dalam

penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Padang.



Penelitian Harry (2009) yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akuntansi

dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun

2008”. Terkait dengan pelaksanaan akuntansi aset di Kabupaten Tanah Datar pada

Tahun 2008, pelaksanaan akuntansi belum terlaksana dengan baik kerena belum

adanya sistem dan prosedur yang diundangkan melalui peraturan Bupati. Hal ini

menyebabkan pencatatan dan pelaporan tidak mempunyai standar yang baku

untuk mencatat dan melaporkan proses rehabilitasi perubahan klasifikasi dan

penyusutan terhadap aset tetap.

Penelitian Fairoza Hilmah KH (2013) yang berjudul “Analisis

Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap Pada DPKA Kota Padang”.

Berdasarkan Pemendagri No 17 Tahun 2007, tentang pedoman teknis pengelolaan

barang milik daerah, pelaksanaan penatausahaan dan akuntasi aset tetap pada

DPKA Kota Padang belum efektif dilaksanakan, dikarenakan masih banyaknya

kendala dalam penatausahaan tersebut, yaitu keterbatasan data pendukung aset

tetap dan keterbatasan sumber daya manusia.

Pelaksanaan akuntansi aset tetap, masih ada keterbatasan kemampuan

pegawai yang melaksanakan proses akuntansi sehingga dalam pelaksanaan belum

mengikuti peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan peraturan dan perundang-

undangan. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi bimbingan teknis untuk

pengelolaaan keuangan dan aset daerah kepada DPKA supaya mudah

melaksanakan penatausahaan dan akuntansi aset.

2.8 Pandangan Islam



Kekayaan publik merupakan suatu kekayaan khusus, dimana pemerintah

berhak mengatur dan mengelolanya, bahkan mendistribusikannya kepada

masyarakat. Rasulullah adalah Kepala Negara pertama yang memperkenalkan

konsep baru dibidang keuangan negara di abad ketujuh, yaitu semua hasil

pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian

dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik

negara dan bukan milik individu.

Sebagaimana yang diperingatkan oleh Abu Yusuf bahwa uang publik

adalah amanah yang akan dimintakan pertanggung jawabannya, maka harus

digunakan sebaik-baiknya untuk  kemaslahatan rakyat. Ibnu Taimiyah dalam

bukunya Fatawa sangat mendukung perlunya penyusunan anggaran dan

pengaturan yang keras terhadap keuangan. Dia mengatakan: “Penerimaan itu

berada dalam jaminan kepala pemerintahan, harus diurus sebaik-baiknya, dalam

usaha yang dibenarkan oleh Kitab Allah.

Pengertian pengawasan harta dalam aturan harta Islam kadang tidak

berbeda menurut para penulis modern dalam harta umum. Makna maal (harta)

secara umum ialah segala sesuatu yang disukai manusia, seperti hasil pertanian,

perak atau emas, ternak, atau barang-barang lain yang termasuk perhiasan dunia.

Adapun tujuan pokok dari harta itu ialah membantu untuk memakmurkan bumi

dan mengabdi pada Allah.

Menurut madzab Hanafi adalah sesuatu yang layak dimiliki menurut

syarat dapat dimanfaatkan, disimpan/dikuasai dan bersifat konkret. Hambali juga



mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, sesuatu yang mempunyai

nilai ekonomi. Kedua, dilindungi undang-undang.

Ada 4 yang dapat disimpulkan tentang pengertian harta/hak milik:

1. Sesuatu itu dapat diambil manfaat

2. Sesuatu itu mempunyai nilai ekonomi

3. Sesuatu itu secara huruf (adat yang benar) diakui sebagai hak milik

4. Adanya perlindungan undang-undang yang mengaturnya.

Harta (kekayaan atau hak milik) pada dasarnya diklasifikasinya menjadi

dua yaitu : materi dan non materi. Contoh yang berwujud materi adalah uang,

perhiasan, tanah, dan lain sebagainya. Harta yang berwujud non materi adalah

deposito, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), saham, dan lain sebagainya.

Menurut Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, harta terbagi menjadi

berbagai macam tergantung dengan orientasi pembagiannya.

Di antara bentuk klasifikasi tersebut adalah : Harta tetap/Diam dan harta

bergerak. Harta tetap/Diam adalah harta yang tidak mungkin dipindahkan seperti

tanah dan yang melekat dengan tanah, seperti bangunan permanen. Harta bergerak

adalah yang dapat dengan cepat dipindahkan dan dialihkan.

Ada tiga asas pokok tentang harta dalam ekonomi Islam, yaitu:



1. Allah Maha Pencipta, bahwa kita yakin semua yang ada di bumi dan di langit

adalah ciptaan Allah.

2. Semua harta adalah milik Allah, kita sebagai manusia hanya memperoleh

titipan dan hak pakai saja, semuanya nanti akan kita tinggalkan, kita kembali

ke kampung akhirat.

3. Iman kepada hari Akhir. Hari Akhir adalah hari perhitungan, hari pembalasan

terhadap dosa dan pahala yang kita perbuat selama mengurus harta di dunia ini.

Kita akan ditanya dari mana harta diperoleh dan untuk apa ia digunakan, semua

harus dipertanggung jawabkan

Ada 3 poin penting dalam pengelolaan harta kekayaan dalam Islam

(sesuai Al-Qur’an dan Hadits)  yaitu:

1. Larangan mencampur-adukkan yang halal dan batil. Hal ini sesuai dengan Q.S.

Al-Fajr (89) : 19

”Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang

halal dan yang bathil)”

2. Larangan mencintai harta secara berlebihan. Hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Fajr

(89) : 20

“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan”

3. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

النَّْفسِ ِغنَىاْلِغنَىَولَِكنَّ اْلَعَرضِ َكْثَرةِ َعنْ اْلِغنَىلَْیسَ 



“Kekayaan (yang hakiki) bukanlah dengan banyaknya harta. Namun

kekayaan (yang hakiki) adalah hati yang selalu merasa cukup.” (HR. Bukhari

no. 6446 dan Muslim no. 1051).

2.9 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

UU NO 1 TAHUN 2004
BAB VII

PASAL 42-50
Mengenai Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN

SINGINGI NOMOR 13 TAHUN
2011

Siklus Pengelolaan Barang Milik
Daerah

1. Perencanaan
2. Pengadaan
3. Penerimaan, penyimpanan,

penyaluran
4. Penggunaan
5. Penatausahaan
6. Pemanfaatan
7. Pemeliharaan dan pengamanan
8. Penilaiaan
9. Penghapusan
10. Pemindahtanganan
11. Pembinaan, pengawasan dan

pengendalian
12. Pembiayaan
13. Tuntutan ganti rugi

Pengelolaan Aset Tetap
(Barang Milik Daerah)

Rangkaian Kegiatan Dan

Tindakan Terhadap Barang

Daerah



Gambar 2.2 Siklus Kerangka Pemikiran Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik
Daerah)

2.10 Defenisi Konsep

Defenisi Konsep dimaksud untuk menghindari interprestasi ganda dari

variable yang diteliti. Adapun defenisi konsep pada penelitian ini ialah sebagai

berikut:

1. Aset tetap ialah asset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam

produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak

lain, atau untuk tujuan administrative, dan diharapkan untuk digunakan

selama lebih dari satu periode.

2. Pengklasifikasian aset tetap secara umum ialah meliputi tanah, peralatan

dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap

lainnya serta kontruksi dalam pengerjaan.

3. Manajemen aset diartikan sebagai suatu kegiatan manajemen dalam

mengelola penggunaan dana yang ditujukan dalam rangka meningkatkan

control atau pengawasan terhadap asset tetap dan revaluasi aset tetap yang

disesuaikan dengan nilai wajar.

4. Pengelolaan barang milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan

memperhatikan asas Azas fungsional, Azas kepastian hukum, Azas

transparansi, Azas efisiensi, Azas aktabilitas, Azas kepastian nilai.



5. Siklus pengelolaan aset/barang milik daerah meliputi kegiatan

perencanaan penyusunan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, pemakaian/penggunaan,

penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian,

penghapusan dan pemindahtanganan, pengawasan/pengendaliaan, dan

tuntutan ganti rugi.

2.11 Konsep Operasional

Konsep ialah unsur pokok dari penelitian. Secara umum dapat dikatakan

bahwa konsep mengungkapkan pentingnya suatu gejala (fenomena), agar

fenomena yang dimaksud jelas bagi pengamat dan dapat dikaji secara sistematis.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang

Milik Daerah, terdapat 13 indikator tentang pengelolaan aset tetap (barang milik

daerah) yaitu sebagai berikut :

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

13. Tuntutan ganti rugi


