
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbicara kata "aset" berarti berbicara kekayaan atau harta yang 

nantinya diharapkan menghadirkan benefit bagi pemilik. Pemilik bisa siapa 

saja. Pribadi, perusahaan, daerah atau bahkan negara. Aset pribadi bisa berarti 

kendaraan, tempat tinggal, tabungan, relasi bahkan kepribadian. Aset 

perusahaan bisa berarti pabrik, karyawan, sistem manajemen, supplier dan 

pasar  atau pelanggan. Sedangkan aset daerah atau negera bisa juga berarti 

sumber daya alam, ekonomi dan sosial yang dimiliki oleh daerah atau negara 

tersebut. Ini bisa berarti dimiliki oleh daerah atau negara sebagai institusi resmi 

atau dimiliki oleh rakyat suatu daerah atau negara. 

Aset tetap adalah investasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi 

jangka panjang dan bukan untuk dijual kembali, maka dari itu dibutuhkan 

manajemen aset yang tepat. Manajemen aset yang tepat dapat membantu 

instansi mengidentifikasi daftar kekayaannya, tidak hanya untuk melihat aset 

mana saja yang telah dibeli, berapa biayanya, aset mana saja yang sedang 

digunakan dan bagaimana pemanfaatannya, tetapi juga dapat mencegah 

hilangnya atau pencurian asset dan yang paling penting memudahkan proses 

pertanggungjawabannya, terutama instansi-instansi yang bertanggung jawab 

kepada pemerintah.  

Sugiama (2013) Menyatakan  Manajemen Aset adalah ilmu dan seni untuk 

memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan 

kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, 



menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan, atau menghapuskan 

hingga mengalihkan asset secara efektif dan efisien.  

Tujuan Manajemen Aset  adalah untuk pengambilan keputusan yang tepat 

agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif dan efisien. Tujuan inti 

Manajemen Aset menurut Sugiama (2013: 16) yaitu:  

1. Meminimalisasi biaya selama umur aset bersangkutan. 

2. Dapat menghasilkan laba yang maksimum. 

3. Dapat mencapai penggunaan serta pemanfaatan.  

Sebelum diterapkannya manajemen aset, proses manajemen asset pada 

waktu lalu dilakukan secara sederhana, yaitu setelah pengadaan barang, 

dilakukan serah terima kepada instansi, diberi nomor registrasi, dibuatkan kartu 

barang, dicatat dalam laporan mutasi barang/aset (LMBT) dan kemudian 

berakhir, tidak dilakukan inventarisasi sehingga tidak ada Database yang dapat 

diandalkan. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, setiap pengadaan 

barang dilakukan pencatatan melalui aplikasi, yaitu sistem yang 

mengakomodasi pencatatan barang secara langsung mulai dari proses input, 

pencatatan dalam buku besar, neraca percobaan sampai dengan neraca instansi.   

Badan Pengelola Keuangan  dan Aset Daerah  (BPKAD) berkedudukan 

sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala 

Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Sekertaris Daerah Kabupaten Nabire. Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah. 



Salah satu masalah utama pegelolaan barang (asset) daerah (Doli, 

2004:561) adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data barang (asset). 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, serta di sisi lain pemerintah 

daerah akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan asset 

pada masa yang akan datang. 

Adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia, mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian 

kembali. Peraturan tersebut mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah Nomor 19 Tahun 2016, yang mana menggantikan peraturan lama yakni 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah. Sebagai sebuah peraturan baru, Permendagri ini perlu disosialisasikan. 

Tujuannya untuk menginformasikan dan meningkatkan pemahaman pihak 

terkait terhadap konsep inti dari Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang 

pedoman pengelolaan BMD itu sendiri. 

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian ini di Kabupaten Nabire, 

karena manajemen aset memiliki potensi bermasalah akibat dari pengelolaan 

asset yang tidak teratur. Sulitnya menegaskan bahwa asset daerah/Negara tidak 

dapat dimiliki dalam hal kepentingan pribadi. Berdasarkan uraian dan latar 

belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

tertuang dalam judul “Manajemen Aset dalam Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Nabire – Papua (studi kasus manajemen aset tetap). 



B. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam, maka dalam 

penelitian ini peneliti hanya membatasi Manajemen aset dalam Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada Kantor BPKAD Kabupaten Nabire (studi kasus 

manajemen pengelolaan aset tetap). 

C. Rumusan Masalah 

Mengingat pentingnya manajemen atau pengelolaan  asset , lalu muncul 

masalah yakni  

1. Bagaimana manajemen aset pada penatausahaan BPKAD Kabupaten 

Nabire Papua ? 

2. Apakah Praktek manajemen aset pada penatausahaan BPKAD Kabupaten 

Nabire sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan bagaimana manajemen aset pada penatausahaan yang 

sudah dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Nabire. 

2. Menilai manajemen aset pada penatausahaan Kantor BPKAD Kabupaten 

Nabire sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.  

E. Manfaat Penelitian  

Selain untuk pemakai informasi, hasil penelitian diharapkan mampu 

menjadi bahan pertimbangan dalam suatu kegiatan pengambilan keputusan oleh 

pemangku kepentingan. 

 


