
BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Aset  

Dalam PSAK No 16 Revisi Tahun 2011 disebutkan bahwa aset merupakan 

semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan baik berwujud 

maupun tak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan 

manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Manfaat ekonomi masa depan 

yang terwujud dalam aset adalah potensi dar aset tersebut untuk memberikan 

sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas 

kepada perusahaan.  

Aset berdasarkan perspektif pembangunan berkelanjutan, terdiri dari tiga 

aspek yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur seperti 

berikut ini (Siregar, 2004 : 58) : 

1. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan 

dan diperlukan untuk memenuhi kebtuhan manusia. 

2. Sumber daya manusia adalah semua potensi yang terdapat pada manusia 

seperti akal pikiran, seni, ketrampilan,  dan sebagainya yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun 

orang lain atau masyarakat pada umumnya.  

3. Infrastruktur adalah sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan 

sebagai sarana untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dan 

sumber daya manusia dengan semaksimalnya, baik untuk saat ini 

maupun di masa yang akan datang.  



Dalam pengertian terbatas, pemerintah dalam Keputusan Menteri Dalam 

Negeri (Kep.Mendagri) No. 49/2001 memberikan pengertian asset daerah 

sebagai barang daerah. Meskipun definisi ini pada dasarnya tidak cukup tepat – 

aset lebih luas dari barang – namun dalam batas-batas tertentu pengertian ini 

dapat digunakan untuk menjelaskan “kekayaan” milik daerah. Dijelaskan pula 

dalam Kep. Mendagri No.49/2001 bahwa barang daerah adalah semua 

kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik 

bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atau pun yang 

merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang 

termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali surat dan surat berharga lainnya 

(Doli D. Siregar,2004:559).  

Adapun jenis aset yang dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu (Mursyidi, 2009): 

1. Aset lancar yaitu aset yang tidak dimaksudkan untuk dipakai terus menerus 

dalam kegiatan suatu daerah seperti kas, piutang usaha, persediaan dan 

aktiva lain yang mudah dipertukarkan menjadi tunai. 

2. Investasi yaitu menekankan pada penempatan uang atau dana. 

3. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 

12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adapun klasifikasi aset tetap yaitu 

tanah, peralatan dan mesin, kendaraan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, 

dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.  

Dari beberapa definisi Aset menurut para ahli diatas, peneliti menyimpulkan 

bahwa Aset adalah sumber daya yang memiliki nilai ekonomi atau segala 



sesuatu yang berharga sehingga perlu pengelolaannya diawasi dan diatur oleh 

undang-undang yang berlaku di Negara tersebut. 

B. Manajemen Aset 

Sugiama (2013) 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 aset secara efektif dan efisien.  

Doli. Siregar (2004) Menyatakan saat ini dalam ilmu property berkembang 

suatu teori baru yang dikenal dengan manajemen asset (asset 

management).Britton, Connellan, Crofts (1989) mengatakan “define good asset 

management in terms of measuring the value of properties (assets) in monetary 

terms and employing the minimum amount of expenditure on its management”. 

Di dalam kalimat tersebut mendefinisikan manajemen aset yang baik dalam hal 

mengukur nilai properti (aset) dalam hal moneter dan mempekerjakan jumlah 

minimum pengeluaran untuk manajemen itu sendiri. Manajemen aset itu sendiri 

telah berkembang cukup pesat.  

C. Barang Milik Daerah 

Berdasarkan Permendagri Pasal 1 Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman 

pengelolaan barang milik daerah yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah 

adalah semua barang  yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal 

dari perolehan lainnya yang sah. 



Kemudian yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah menurut Pasal 3 

Nomor 19 Tahun 2016 meliputi : 

1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD 

2. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, 

seperti: 

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

b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau 

kontrak  

c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan uandang-undang  

d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap.  

Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut menurut pasal 4 

Nomor 19  Tahun 2016 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan 

pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan 

kepada pemerintah daerah dan tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

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

Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara menyebutkan bahwa pengelolaan 

barang milik Negara/daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 

pengadaan, pengguna, 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. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 18 yaitu Pejabat 

Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata 

usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang. Selanjutnya yang disebut 

Penatausahaan menurut Ayat 47 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

D. Dasar Hukum Penatausahaan Barang Milik Daerah 

Penatausahaan Barang Milik Daerah harus berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

dan selanjutnya diatur secara khusus dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Pasal-pasal yang menjadi dasar penatausahaan BMD yang diatur 

dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah pada Bab XIII pasal 474, 475, 476, 477, 478 dan 479 

dengan uraian sebagai berikut :  

Bagian kesatu pembukuan  

Pasal 474 



1. Pengelola Barang  harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang 

milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar 

Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 

2. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan 

pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status 

penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

ke dalam Daftar Barang  Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna 

menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 

Pasal 475 

1. Pengelola Barang menghimpun daftar barang  Pengguna/daftar barang  

Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (2). 

2. Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan 

himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar barang Pengelola 

menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 

3. Dalam daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain. 

Bagian kedua inventarisasi 

Pasal 476 

1. Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling 

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



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

berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi 

dilakukan oleh Pengguna Barang  setiap tahun. 

3. Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola 

Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.  

Pasal 477 

Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa 

tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 

1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

Bagian ketiga pelaporan  

Pasal 478 

1. Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang  Kuasa 

Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan 

untuk disampaikan kepada Pengguna Barang. 

2. Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna 

Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 

bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan. 

3. Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk 

disampaikan kepada Pengelola barang. 

Pasal 479  



1. Pengelola Barang harus menyusun laporan barang  Pengelola 

semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan. 

2. Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang  Pengguna 

semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 478 ayat (2) serta laporan barang Pengelola 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan 

barang  milik daerah. 

3. Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah. 

E. Penatausahaan  

Penatausahaan menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan yang 

meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku.  Penatausahaan menghasilkan dokumen yang 

digunakan sebagai bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi 

meliputi semua dokumen yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna 

Barang/Pengguna Barang dan berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. 

1. Pembukuan  

Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam 

Daftar Barang yang ada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Maksud 

Pembukuan adalah agar semua BMD yang berada dalam penguasaan 

Pengguna Barang dan yang berada dalam pengelola Pengelolaan Barang 



Tercatat dengan baik. Pengguna/Kuasa pengguna barang wajib melakukan 

pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang 

Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). 

Pengelola Barang  harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD 

yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola 

menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 

2. Inventarisasi 

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, 

dan pelaporan hasil pendataan barang  milik daerah.  Maksud Inventarisasi 

adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi Barang Milik 

Daerah (BMD) yang sebenarnya  yang berada dalam pengelolaan Pengelola 

Barang. Di samping itu, Pengelola dan Pengguna melaksanakan sensus 

Barang Milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali, untuk menyusun Buku 

Inventaris dan Buku Induk Inventaris  beserta rekapitulasi barang milik 

pemerintah daerah. Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus 

barang milik daerah tersebut. 

3. Pelaporan  

Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang 

dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMD pada Pengguna Barang 

dan Pengelola Barang. Maksud Pelaporan adalah agar semua data dan 

informasi mengenai BMD dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak 

yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan 

pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMD. Pengelola Barang 

harus menyusun laporan barang  Pengelola semesteran dan laporan barang 



Pengelola tahunan sebagai bahan penyusunan laporan barang  milik daerah 

yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah 

daerah.  

F. Peneliti Terdahulu  

Penggalian dari wacana penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya untuk 

memperjelas penelitian yang telah dilakukan serta membedakan penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang 

telah dilakukan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan akan diuraikan 

dibawah ini. 

Penelitian Amelia (2015), tentang manajemen pengelolaan aset tetap pada 

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang menunjukkan belum 

efektif dan efisiennya penggunaan kendaraan dinas. Sehingga berdampak pada 

pemborosan anggaran yang dikeluarkan.Saran yang diberikan kepada 

manajemen pengelola asset sebaiknya melakukan pengecekkan fisik setiap tiga 

(3) bulan sekali untuk memastikan data yang tercatat akurat dan up to date. 

Penelitian Azie dan Satyanegara (2016) tentang Manajemen Aset dalam 

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Kota Serang, yang mana 

perencanaan kebutuhan dan penganggarannya  sudah mengikuti prosedur yang 

ditetapkan. Salah satu saran yang diberikan adalah untuk setiap SKPD akan 

diberikan sanksi bila mana RKPBU dan RKBU tidak diserahkan tepat waktu.  

 


