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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Pengelolaan  Aset  Daerah

Kata “Pengelolaan” merupakan arti kata dari manajemen, secara etimologi

kata manajemen berasal dari bahasa Inggris  to manage yang berarti mengurus, 

mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan.  Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai proses penggunaan sumberdaya 

secara efektif untuk mencapai sasaran. 

Aset merupakan thing (barang) atau anything (sesuatu barang) yang 

memiliki economic value (nilai ekonomi) atau exchange value (nilai tukar) yang 

dipunyai oleh suatu badan usaha, instansi atau perorangan (individu).

27 kata barang  atau properti  sering menjadi sebutan lain guna memberi status 

hukum yang lebih jelas, yaitu real estate dan real property. .Antar kedua istilah 

tersebut memiliki makna yang tidak sama meskipun terkadang dianggap 

bersinonom  dalam keadaan  tertentu. Real astete bersifat immobile atau tidak 

bergerak dan tangibel atau berwujud. Contohnya adalah aset golongan tanah, 

pepohonan, bangunan yang dibangun oleh manusia, termasuk juga barang 

mineral.28sedangkan real properti dapat diartikan sebagai suatu hak atas aset baik 

bangunan tanah dan sebagainya secara yuridis. Mencakup seluruh hak 

kepentingan dan manfaat yang berkaitan dengan kepemilikan real estate, dan 

27 
Siregar, Doli. 2004. Menagement aset strategi penataan konsep pembangunan berkelanjutan 

secara nasional dalam konteks kepala daerah sebagai CEO’s pada era globalisasi dan otonomi 
daerah. Jakarta: Gramedia pustaka utama. Hlm: 178 
28

Siregar, Doli. 2016. Otonomi dan Pengeolaan Aset Daerah. Jakarta:  Sima(Sinergi Manajemen 
Aset.) Hlm: 36-37 
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harus dibuktikan dengan harus memiliki sertifkat atau surat bukti kepemilikan atas 

aset tersebut. 

 Aset daerah menurut PSAP (pernyataan standar akutansi pemerintah), 

ialah segala sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

pemerintah sebagai dampak peristiwa masa lalu, serta diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik untuk pemerintah maupun masyarakat pada masa yang 

akan datang. Adapun sumber daya yang tergolong aset dari yang dapat diukur 

dengan satuan uang dan juga termasuk yang non keuangan yang dirawat karna 

nilai sejarahnya maupun yang untuk kebutuhan pelayanan jasa umum untuk 

publik.29 Meski demikian harus diakui Pengelolaan aset di daerah-daerah di 

Indonesia masih belum berkembang sepesat di dunia internasional yang sudah 

sejak lama memperhatikan konteks pengelolaan aset pemerintah, karna masih 

memiliki masalah-masalah. 

1.3 Tujuan dan sasaran pengelolaan aset daerah 

 Pengelolaan aset bertujuan untuk membantu suatu organisasi dalam 

memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien. Meliputi 

petunjuk cara   perangcangan aset, pengoperasian/ penggunaan aset sampai pada 

penghapusan aset serta resiko yang mungkin ada selama siklus hidup aset. 

Sedangkan sasaran dari pengelolaan aset adalah untuk mencapai kecocokan atau 

kesesuaian antara aset dengan strategi penyediaan pelayanan, sehingga 

penyediaan pelayanan bisa optimal dengan biaya terendah. Terdapat tiga tujuan 

utama dari pengelolaan aset secara garis besar yakni: untuk mengefisiensi 

penggunaan dan kepemilikan, menjaga nilai ekonomis serta untuk mewujudkan 

                                                           
29  Muhammad Yusuf. 2013. Delapan langkah pengelolaan aset daerah menuju pengelolaan 
keuangan daerah terbaik. Jakarta: Salemba Empat. 
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objektivitas dalam pengawasan, pengendalian, penggunan dan pengalihan  

penguasaan.30 

1.4 Klasifikasi/ Pengelompokan Aset daerah 

 Aset daerah di kelompokan menjadi dua secara umumnya yaitu aset 

bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak ialah aset jenis yang mepunyai 

penampakan fisik bergerak contohnya kendaraan, peralatan, mesin dan lainnya. 

Sedangkan aset tidak bergerak misalnya adalah tanah, bangunan, tumbuhan dan 

sebgainya. Dalam pengelolaan aset, ada beberapa klasifikasi  yang 

dikelompokkan berdasarkan bentuk aset tresebut, berdasarkan karakteristik aset, 

dan berdasarkan sumber dana. 

1.4.1 Aset Berdasarkan Bentuknya 

 Aset diklasifikasikan berdasarkan bentuknya dibagi atas 2 jenis, yaitu aset 

berwujud (tangible) dan aset tidak berwujud (intangible). 31 

Tabel.1.1 Jenis-jenis aset berdasarkan bentuknya 

No  Bentuk Aset Aset 

1 Tangible/ berwujud 

Bangunan 

Infrastruktur  

Peralatan/mesin 

Fasilitas  

2 
Intangible/ tidak 

berwujud 

Tujuan, visi dan misi organisasi, Hak cipta, 

kualitas, Citra/ nama baik, Budaya, Sikap, 

pengetahuan, hukum,  kontrak, dan motifasi  
Sumber: Siregar, Doli. 2004. Menagement aset strategi penataan konsep pembangunan 
berkelanjutan secara nasional dalam konteks kepala daerah sebagai CEO’s pada era globalisasi 
dan otonomi daerah. Jakarta: Gramedia pustaka utama. 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pembagian aset 

berdasarkan bentuk terdapat dua golongan yakni berwujud dan tidak berwujud. 

Jenis aset yang berwujud mkasudnyaialah  aset  yang keberadaannya dapat dilihat 

                                                           
30 Ibid, 198 
31

Ibid,178 
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bentuknya, volumenya, maupun penampakan fisik lainnya.contoh dari jeis aset 

berwujud ini antara lain tanah, bangunan, inftrastruktur, jalan mesin dan lai-lain. 

Aset berwujud ini biasanya mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan penggunaan 

maupun pemanfaatnya. 

 Sedangkan kelompok aset tidak berwujud atau intangible adalah aset yang 

tidak dapattidak nampak secara fisik dan bersifat keuangan. Adapun contoh 

golongan aset tidak berwujud Tujuan, visi dan misi organisasi, Hak cipta, kualitas, 

Citra/ nama baik, Budaya, Sikap, pengetahuan, hukum,  kontrak, dan motifasi. 

1.4.2  Aset berdasarkan sumber dana 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang pengelolaan 

barang milik negara/ daerah (BMN/D), penggolongan aset menurut sumber 

perolehan dananya dibagi atas daua jenis, yakni barang milik negara/aset negara 

dan barang milik daerah atau aset daerah. Dalam PP  Nomor 6 tahun 2006   

disebutkan bahwa Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. Perolehan lain yang sah yang dimaksudkan adalah  

yang barang berasal dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang didapat  

sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan 

ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Demikian juga berlaku untuk barang milik daerah atau aset daerah, 

berdasarkan sumber dananya terbagi atas aset yang diperoleh dari Anggaran 

pendapatan dan belanja daerah dan aset yang dari perolehan lainnya yang sah. 
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Perolehan lainnya yang sah ini sama dengan makna perolehan lain dalam konteks 

Barang milik negara, yaitu dari hibah, sumbangan dan sebgainya. 

 Selain pembagian aset sebagaimana diuraikan diatas terdapat satu 

pembagian aset, yaitu menurut pandangan dari segi hukum.Dalam pandangan 

hukum aset adalah properti. Terdapat empat jenis pembagian properti penguasaan 

tanah dan bangunan yakni : personal propertykepemilikan barang bergerak yang 

tidak termasuk real estate. Kegiatan usaha usaha  untuk komersial,jasa maupun 

industri atau disebut bussiness. Terakhir adalah financial interest (Hak 

kepemilikan secara finansial).32 

1.5 Asas Pengelolaan  Barang Milik Daerah  

 Pertama,  azas fungsional  ialah  penentuan atau pengambilan keputusan 

dan solusi dari masalah di bagian pegelolaan aset daerah yang diselenggrakan 

oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang dan Walokota/bupati  pengelola 

barang dan Kepala Daerah sebagaimanai wewenang, fungsi dan tanggungjawab 

masing-masing.  Kedua, azas kepastian hukum, merupakan pengelola aset daerah 

mesti diselenggarakan sebagaimana hukum dan peraturan perundang-undangan.  

 Ketiga, azas transparansi adalah penyelenggaraan manejemen aset daerah 

harus transparan pada hak masyarakat untuk mendapatkan  informasi yang akurat. 

Keempat, azas efesiensi  merupakan  pengelola aset daerah yang upayakan  

supaya aset daerah  penggunaanya sesuai dengan standar kebutuhan yang 

dibutuhkan. Hal ini juga bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tupoksi 

pemerintahan secara maksimal. Ke lima, azas akuntabilitas  yaitu pada tiap 

                                                           
32

Ibid, 200 
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kegiatan pengelolaan aset  daerah mesti mampu dipertanggung jawabkan pada 

masyarakat.  Terakhir yang Keenam, azas kepastian nilai maksudnya ialah 

pengelolaaan aset daerah harus didukung oleh keakratan nilai dan jumlah barang 

agar dalam penggunaanya optimal dan membantu dalam penyusunan neraca 

keunagan Pemerintah Daerah. 

1.6 Tahapan Pengelolaan Aset Daerah 

 Pengelolaan aset daerah diatur dalam Permendagri No.17/2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud 

meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran,  pengadaan,  penggunaan, 

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, 

pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan 

pengendalian. 

 Alur dalam pengelolaan aset daerah menurut Doli Siregar meliputi 

beberapa tahapan kerja yaitu:33 

1)      Inventarisasi aset daerah 

 Tahapan nventarisasi terdiri dari dua aspek, yaiku inventaris fisi dan 

inventaris yuridis/legal. Ineventaris secara fisik berkaitan dengan lokasi, luas 

bentuk, jenis, jumlah dan alamat aset. Sedangkan untuk segi inventarisasi secara 

legal/yuridis erdiri dari status kepemilikan, status penguasaanserta batas akhir 

penguasaan. Adapun tahapan kerja yang dilakukan dalam kegiatan inventarisasi 

adalah pendataan/pencatatan, kodifikasi/labelling, pengelompokkan dan 

pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan pengelolaan aset daerah. 

                                                           
33  Ibid, 179 
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2)      Legal audit  aset daerah. 

Tahapan legal audit adalah sebagai lingkup kerja pengelolaan aset yang 

berkaitan dengan inventarisasi status penguasaan aset, prosedur penguasaan atau 

pengalihan barang milik daerah atau aset. Kemudian mengidentifikasi dan 

mencari penyelesaian atas permasalahan legal, serta strategi untuk 

menyelesaikanberbagai persoalan legalitas  penguasaan dan pengalihan aset. 

Persoalan yang biasa timbul pada tahapan ini menyangkut status penguasaan yang  

lemah, bukti kepemilikan yan tidak ada, aset dikuasai oleh pihak lain serta tidak 

termonitornya pemindahan aset. 

3)      Penilaian asset daerah 

 Tahapan selanjutnya yaitu penilaian aset, sebagai upaya untuk menghitung 

nilai dari barang atau aset yang dimiliki oleh daerah. Kegiatan penilaian dapat 

dilakukan secra independen oleh petugas pengelola aset tau oleh 

konsultan.Tujuannya adalah untuk mengetahui nilai kekayaan dari ast tersebut 

serta sebagai acuan dalam menentukan harga aset tertentu apabila akan dijual. 

 Dalam melakukan  penilaian terdapat beberapa jenis pendekatan yakni:  

pendekatan data pasar (market data approach) dengan metode perbandingan 

secara langsung. Kemudian pendekatan biaya (cost approach) dengan metode 

biaya pengganti baru yang disusutkan. Selanjutnya, Pendekatan pendapatan 

(income approach) dengan metode arus kas terdiskonto. Terakhir pendekatan 

pengembangan tanah (land development approach) Dengan land residual method 

atau motode nilai sisa tanah. Pelaksanaan kegiatan penilaian tersebut dilaksanakan 

mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia (SPI 2002). 
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4)      Optimalisasi aset daerah.  

 Optimalisasi asetadalah kegiatan untuk mengoptimalkan segala potensi 

yang dimiliki aset baik  fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal maupun ekonomi 

yang dimiliki aset daerah tersebut. Aset-aset daerah akan dibagi  

setelahdiidentifikasi yaitu aset yang memiliki potensi berdasarkan sektor unggulan 

yang dapat digunakan sebagai strategi mengembangkan ekonomi baik jangka 

panjang mauupun pendek, dan aset yang tidak memiliki potensi artinya aset yang 

memiliki kendala sehingga tidak dapat dikembangkan. Kendalanya dapat berupa 

permasalahan legal, ekonomi maupun secara fisiknya.Ouput dari tahapan ini 

berupat saran atau rekomendasi strategi dan program untuk mengoptimalkan aset 

daerah. 

5)      Pengawasan dan pengendalian aset daerah. 

 Salah satu cara efektif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian 

aset daerah saat ini ialah SIMDA atau sistem informasi manejemen aset daerah. 

Melalui SIMDA, tidak perlu adanya kekhawatiran akan lemahnya pengendalian 

dan pengawasan karena terjaminya transparansi. Dalam SIMDA, tahapan 

pengelolaan aset lainnya seta aspek pengendalian dan pengawasan diakomodasi 

dalam sebuah sitem informasi. Dengan demikian setiap perlakuan pada suatu aset 

dapat termonitor dengan jelas, mulai dari siapa yang bertanggung jawab juga pada 

lingkup penangannanya. Harapannya denganadanya SIMDA korupsi, kolusi dan 

nepotisme akan terminimalisir, dalam pelayanan dan pengelolaan aset daerah. 
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 Sedangkan siklus aset menurut beberapa teori lain, salah satunya menurut 

Dr. A. Gima Sugiama bahwa setiap aset yang dikelola melalui alur sebagai berikut 

:34 

 
Gambar 1: Alur/ siklus pengelolaan aset daerah 
Sumber: Gima, Sugiama. 2013. Manajemen Aset Pariwisata. Bandung: GuardayaIntimarta 

 

 Perencanaan Kebutuhan Aset adalah serangkaian kegiatan merencanakan 

suatu rencana strategi yang dibuat oleh suatu organisasi. Perencanaan kebuptuhan/ 

pengadaan adalah upaya : mengidentifikasi kebutuhan spesifikasi atau kualitas 

dan kuantitas aset, menghitung dan menyiapkan kebutuhan investasi, 

mengumpulkan informasi tentang pemasok, informasi harga. Dan penyusunan 

anggaran biaya proses pengadaan aset bersangkutan. Proses perencanaan 

kebutuhan harus didasarkan kepada Master Plan institusi atau Rencana Induk 
                                                           
34Gima, Sugiama. 2013. Manajemen Aset Pariwisata. Bandung: GuardayaIntimarta 
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yang bersangkutan sehingga segalanya terarah sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai. 

 Pengadaan Aset adalah kegiatan untuk memperoleh atau mendapatkan 

aset/barang maupun jasa baik yang dilaksanakan sendiri secara langsung oleh 

pihak internal, maupun oleh pihak luar sebagai mitra atau penyedia/pemasok aset 

bersangkutan. Pengadaan aset merupakan kelanjutan dar perencanaan aset, 

barang/ aset yang telah disepakati dalma perencanaan akan di upayakan atau 

diakan pada tahap ini. 

 Inventarisasi Aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan 

pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan 

mendokumentasikannya baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada 

suatu waktu tertentu. inventarisasi aset merupakan kunci penting untuk 

mengetahui jumlah dan kondisi aset, sehingga dalam proses maupun hasil 

inventarsasi haruslah akurat. 

 Legal Audit Aspek merupakan pemeriksaan (audit) agar memperoleh 

ulasan atau gambaran  terkait status pengalihan aset, status kepemilikan, dan 

menemu kenali muncul dan terjadinya persolan hukum serta mencari jalan keluar 

atas persoalan tersebut. Tahapan penilaian aset ialah rangkaian kegiatan menilia 

kekayaan dari aset yang dipunya sehingga sebelum dilakukan pengalihan ataupun 

penghapusan, pemerintah daerah mengetahui nilai ekonomi/ kekayaan dari aset 

yang berkurang tersebut 

 Pengoprasiaan dan Pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan 

menggunakan,memanfaatkan atau menjalankan aset dalam tugas atau pekerjaan 
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untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Pemeliharan aset adalah kegiatan 

memperbaiki seluruh aset agar berfungsi seperti semula. Kebutuhan pemeliharaan 

setiap aset berbeda tergantung pada jenisnya. Misalnya untuk aset jens mesin 

bentuk pemelharaannya dapat berupa service, sedangkan untuk aset jenis tanah 

yang dimaksud pemeliharaanya bsa berupa pembersihan dan perawatan pada 

tanah tersebut agar dapat digunakan maupun dimanfaatkan secara optimal. 

 Rejuvinasi/pembaharuan aset merupakan rentetan kegiatan penggantian 

pada salah satu bagian aset tertentu agar dapat kembali kedalam kondisi yang 

diharapkan. Pembaruan dilakukan apabila jenis aset tersebut dinilai masih layak 

pakai kan tetapi perlu melakukan pembaruan atau penggantian beberapa bagian 

dari aset tersebut. Misalnya pada aset jenis bangunan dan gedung yang dimaksud 

dengan pembaruan dapat berupa penggantian warna dinding bangunan, atau 

bagian lain yang perlu diperbaiki agar berfungsi optimal.  

 Penghapusan Aset adalah serangkaian kegiatan untuk memusnahkan atau 

mengalihkan aset. Tindakan penghapusan aset dilakukan apabila aset tersebut 

dinilai sudah tidak dapat digunakan dengan fungsi semestinya. Karna apabila 

tidak melalukan pengahapusan dengan cara dimusnalkan atau dialihkan, aset 

tersebut tetap memerlukan biaya pemeliharaan sementara sudah tidak dapat 

digunakan tidak dibutuhkan lagi, jadi untuk mengehmat anggaran aset tersebut 

dimusnahkan atau dialihakan. 

 Pemusnahan Aset dan Pengalihan adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan apabila aset tidak dapat diperbaiki untuk digunakan kembali. 

Sedangkan Pengalihan aset adalah serangkaian kegiatan memindahkan hak, 
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wewenang, dan tanggung jawab atas aset melalui menjual, menyertakan dalam 

modal, atau menghibahkan aset. 

1.7 Fungsi dan Peran pengelolaan aset 

 Pengelolaan aset terutama aset daearah mempunyai fungsi penting yakni: 

Memberikan tranparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengendalian-

pengawasan; sebagai dasar dalam mengidentifikasi potensi ekonomi daerah 

sehingga dapat emnjadi strategis serta program pengembangan potensi ekonomi 

daerah; sebagai salah satu upaya mengoptimalisasikan PAD (pendapatan asli 

deaerah; meningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatan kemandirian 

pendanaan pembangunan daerah melalui perbaikan sistem kerja dan prosedur 

organisasi perangkat daearh; sebagai acuan dalam menyikapi pertumbuhan serta 

perubahan daerah dalam perspektif otoda dalam kompetisi pasar yang dinamis; 

sebagai pijakan dalam menciptakan citra baru dan promosi daerah era pasar 

terbuka; serta memikat dan memacu investasi pada pertumbuhan ekonomi.35 

Sedangkan pengelolaan aset mempunyai lima tujuan secara garis besar, 

yaitu: pertama, kejelasan status kepemilikan aset. Kedua, inventarisasi kekayaan 

daerah dan masa pakai aset. Ketiga,optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan 

untuk meningkatkan pendapatan di mana aset berstatus sebagai idle capacity 

dapat dimanfaatkan sesuai peruntukkan yang ditetapkan, itu optimasisasi aset 

dapat mengidentifikasikan dan mengetahui pemanfaatannya untuk apa, 

diperuntukkan untuk siapa dan mendatangkan pendapatan bagi pengelola aset jika 

                                                           
35manajemen pemanfaatan aset tetap di Pemerintah Daerah Kota 
Bima.etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/77701/.../S2-2015-340473-chapter1.pdf ( diakses 
pada tanggal 5 Agustus 2017) 



32 
 

mampu mengelola aset sesuai dengan aturan yang berlaku. Kelima, pengamanan 

asset, dan dasar penyusunan neraca. 36 

 Aset daerah merupakan sumber daya yang penting bagi daerah, untuk 

menopang pendapatan asli daerah, sehingga pemerintah daerah diharapkan 

mampu mengelola aset dengan baik, secara sederhana pengelolaan aset daerah 

memiliki fungsi sebagai berikut: adanya perencanaan yang yang tepat, 

pelaksanaan/pemanfaatan secara efesien dan efektif dan sebagai pengawasan. 

Dalam hal perencanaan, pemerintah daerah perlu merencanakan kebutuhan aset 

yang digunakan sebagai rujukan untuk pengadaan aset daerah, pemerintah daerah 

akan mengusulkan anggaran pengadaannya, jika proses ini berjalan sesuai aturan 

dan sesuai kebutuhan, maka aset tersebut akan mampu memenuhi kebutuhan 

daerah, untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat 

daerah, dengan demikian perencanaan merupakan tahap yang penting dalam 

manajemen aset. Setelah anggaran disetujui, maka proses selanjutnya adalah 

pelaksanaan. Kekayaan daerah harus dikelola secara efesien dan efektif, 

transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dan DPRD memiliki peran yang 

penting dalam melakukan pengawasan dalam pengoptimalan pemanfaatan aset 

daerah, pengawasan ini dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. 

Dalam era otonomi daerah, salah satu prinsip dalam pembangunan daerah adalah 

akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan pengelolaan aset yang harus memenuhi 

prinsip akuntabilitas. 

B. Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah  

                                                           
36 Hambali. 2010. Pengelolahan Aset Wakaf Uang pada Lembaga Keuangan Syari'ah. Jakarta. 
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 Pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah berpedoman Permendagri 

No. 19 Tahun 2016 yang mengatur ketentuan mulai dari:  pengadaan tanah, 

penetapan status,  pemanfaatan dan pemindahtanganan.  Permendagri ini selaras 

dengan PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan 

dan Hak Pakai atas Tanah.37 

 Ada beberapa sumber atau asal usul tanah antara lain: tanah yang langsung 

dikuasai Negara atau disebut tanah negara ; tanah masyarakat hukum adat sebagai 

tanah hak masyarakat ; dan tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum atau 

tanah hak. Pemerintah ahrus mempunyai landasan hukum yang sah pada setiap 

penguasaan tanah. Maksunya adalah hak atas tanah ynag diberikan oleh pejabat 

yang memiliki wewenang yaitu  BPN (Badan Pertanahan Nasional). Sedangkan 

urusan  Pengadaan tanah di suatu Pemda dilimpahkan kepada Pengelola barang 

milik daerah.  

 Adapun beberapa cara Penguasaan tanah oleh Pemerintah Daerah yakni 

melalui: Pembebasan tanah hak (tanah yang telah ada haknya, kepunyaan 

perorangan atau Badan Hukum) dilakukan secara musyawarah dengan 

pembayaran ganti rugi kepada pemilik sebelumnya, pemberian tanah Negara yang 

langsung dikuasai oleh Negara oleh Pemerintah melalui keputusan pemberian 

hak; serta  penerimaan  hibah  (sumbangan) tanpa ganti rugi apapun terhadap 

pihak yang melepas tanah tersebut.  

 Pemerintah daerah memiliki beberapa hak atas tanah yang dikuasainya 

yaitu  : Hak paka ialah ketika pemerintah daerah menggunakan tanah tersebut 
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untuk keperluan urusan pemerintah itu sendiri misalnya untuk pembangunan 

kantor pemerintaha, untuk lahan parkir, fasilitas publik dan sebgainya. 

Selanjutnya yaitu hak pengelolaan, apabila tanah tersebut digunakan bukan untuk 

keperluan pribadi (tidak langsung berhubungan dengan tugas pemerintahan) 

pemerintahan akan tetapi untuk kepentingan lain, baik dalam bentuk kerja sama 

dengan pihak ketiga yang  kemudian ditentukan oleh Bupati/walikota. 

1.1 Penetapan Status  tanah aset  

 Untuk mempertegas pemakaian suatu aset daerah yang ditetapkan oelh 

kepala daerah kepada pengguna barang  atau OPD maka perlu adanya penetapan 

status tanah. Pada  penetapan status penggunaan aset daerah  pada tiap OPD 

memperhatikan hal-hal sebgai berikut: standar kebutuhan tanah untuk 

menyelenggarakan tupoksi  OPD, jumlah pegawai pada OPD; beban tugas dan 

tanggungjawab OPD;  dan jumlah serta kondisi detail aset (jenis dan luas, dirinci 

dengan lengkap termasuk nilainya aset).38 

 Dalam rangka penertiban pengelolaan aset daerah status penggunaan 

barang masing-masing OPD ditetapkan, yang memiliki wewenang dan 

tanggungjawab dalam hal ini adalah Kepala OPD. Adapun langkah-langkah  

penetapan status penggunaan yaitu: Pertama, Pengguna melaporkan aset daerah 

yang berada pada organisasi perangkat daerah kepada pengelola aset kemudian 

disertai usulan penetapan  status penggunaan. Kedua, pengelola  akan  meneliti 

laporan pengguna aset. Ketiga setelah selai penelitian atas  kebenaran usulan 

OPD, pengelola akan mengajukan usul kepada Bupati/ Walikota sebagai kepala 
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daerah agar menetapkan status penggunaannya. Keempat, penetapan status 

penggunaan aset daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD dan/atau 

dioperasikan oleh pihak lain dalam menjalankan tupoksii OPD yang tersebut. 

Kelima, setelah penetapan status penggunaan, tiap-tiap Kepala OPD melalui 

pengurus barang atau aset berkewajiban  melakukan penatausahaan aset daerah 

yang digunakan. 

1.2 Penyerahan tanah aset dearah 

 Apabila suatu tanah tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan tusi OPD, 

maka pengguna barang harus menyerahkan aset tersebut kepada kepala daerah 

melalui pengelola. Oleh karena aste tanah tersebut sudah tidak digunakan untk 

penyelenggaraan tupoksi dari OPD yang bersangkutan maka kepala daerah 

menetapkan  aset tanah tersebut harus diserahkan. Apabila pengguna aset tidak 

meyerahkan tanah tersebut makan akan memperoleh sanksi berupa pembekuan 

dana pemeliharaan aset tanah tersebut.39 
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