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ABSTRAK 

Aset daerah merupakan sesuatu yang harus dikelola dengan baik, karena merupakan 

sumber potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, banyak 

sekali permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaanya. Seperti yang terjadi di Dinas 

Pekerjaan Umum (DPU). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk 

mendapatkan fakta-fakta mengenai permasalahan aset di DPU selaku unit analisis dalam 

penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi untuk melengkapi data dalam penelitian ini. 

 Proses pengelolaan barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 

meliputi: perencanaan dan penganggaran yang disusun dalam RKBMD, RKPBMD yang 

selanjutnya menjadi RKA. Pengadaan dilakukan melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) 

yang ada di Pemda yang bersifat permanen. Sejauh ini proses pengadaan sudah berjalan 

dengan baik. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran aset daerah di DPU sudah berjalan 

dengan optimal, permasalahan yang dihadapi hanya pada penyimpanan yang dikarenakan 

besarnya jumlah barang maka membutuhkan gudang penyimpanan dan petugas yang banyak 

juga. Penggunaan dilakukan setelah penetapan status penggunaan oleh Bupati dan setelahnya 

DPU wajib melakukan penatausahaan terhadap aset tersebut. Rentang kendali yang luas 

merupakan kesulitan yang dihadapi dalam proses penggunaan. Penatausahaan merupakan 

kendala utama yang dihadapi DPU khususnya inventarisasi aset. Pemanfaatan aset di DPU 

sudah berjalan optimal dalam menunjang tupoksi DPU. Pengamanan dan pemeliharaan aset 

masih bermasalah terutama dalam pengamanan administrasi. Penilaian dilakukan oleh tim 

penilai yang ditetapkan oleh Bupati Bantul. Penghapusan dilaksanakan melalui usulan daftar 

penghapusan barang oleh DPU ke DPPKAD Bantul. Pemindahtanganan dilaksanakan oleh 

DPPKAD setelah ada usulan dari SKPD, namun sejauh ini DPU belum melakukan 

pemindahtanganan aset. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tidak berjalan optimal, 

masih banyak kesalahan yang dilakukan DPU dalam pengelolaan aset. Pembiayaan 

dibebankan kepada APBD Bantul dan tidak ada kendala yang dihadapi dalam proses ini. 

Tuntutan ganti rugi dilakukan apabila ada kesalahan dalam pengelolaan aset yang merugikan 

daerah, namun sejauh ini belum pernah terjadi di DPU. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengelolaan aset di DPU yaitu: inventarisasi aset berpengaruh terhadap penyajian laporan 

keuangan dan aset daerah. Inventarisasi aset bermasalah di DPU, sehingga berpengaruh 

terhadap kesalahan dalam penatausahaan aset. Legal audit berpengaruh terhadap pengamanan 

hukum aset yang sejauh ini sudah berjalan optimal di DPU. Penilaian aset berpengaruh 

terhadap kewajaran penyajian aset yang sudah berjalan dengan baik di DPU. Optimalisasi 

aset berpengaruh terhadap pemanfaatan aset dalam menunjang tupoksi DPU yang tidak 

mengalami masalah. Pengawasan dan pengendalian (pengembangan SIMA) berpengaruh 

dalam mendapatkan data aset secara cepat dan akurat dan sudah berjalan di Pemkab Bantul 

dalam bentuk SIMDA.  

Kata kunci: pengelolaan aset, manajemen aset, permasalahan pengelolaan aset. 



PENDAHULUAN 

Lahirnya prinsif Good Governance, menuntut bahwa pemerintah, baik pemeritah 

pusat maupun pemerintah daerah harus membuat laporan keuangan yang transparan dan 

akuntabel. Tujuan utamanya adalah agar semua yang dilaporkan baik itu Barang Milik 

Negara (BMN) maupun Barang Milik Daerah (BMD) bisa dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat secara keseluruhan dan tepat sesuai tujuan. Namun, pengelolaan aset/barang 

milik negara atau daerah tidak semudah yang dibayangkan, banyak sekali faktor yang 

menjadi kendala, antara lain, masih banyak instansi yang belum dapat menyajikan data secara 

pasti, berapa sesungguhnya nilai aset tersebut.  

 Pencatatan yang ada pada instansi pemakai barang masih banyak yang tidak up to 

date dan sudah ketinggalan zaman karena nilai yang tercatat pada umumnya didasarkan atas 

nilai perolehan yang tentu tidak mencerminkan nilai sesungguhnya. Belum lagi 

permasalahan-permasalahan lain di bidang pengelolaan aset daerah seperti tidak jelasnya 

status hukum aset, pemanfaatan aset oleh pihak lain yang tidak mengikuti prosedur, tukar-

menukar aset daerah yang cenderung merugikan daerah, pencatatan aset yang tidak tertib dan 

konflik kepentingan dalam pemanfaatan aset daerah.
1
 Faktor lainnya adalah terbatasnya 

tenaga SDM yang menyajikan laporan keuangan, kebijakan untuk pengelolaan aset yang 

belum mengakomodir semua hal yang diperlukan, penguasaan dan pemeliharaan aset agar 

tidak hilang, rusak, atau dicuri, dan sebagainya. Permasalahan mengenai pengelolaan aset 

daerah ini harus segera diselesaikan. Walaupun belum sempurna namun harus ada 

pembenahan dalam penataannya karena aset daerah merupakan kekayaan yang harus 

dipelihara, diamankan, dan dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai amanah yang harus 

diemban untuk masyarakat. 

 Untuk menjawab tantangan diatas maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor. 6 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang merupakan peraturan 

turunan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Hal tersebut 

merupakan perubahan paradigma baru dalam pengelolaan barang milik negara/daerah dan 

memunculkan optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan barang/aset negara/daerah 

yang lebih tertib, akuntabel dan transparan. Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang 

dimaksud dalam Pasal1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 adalah 

tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset 
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negara/daerah, 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).
2
 

 Aset daerah harus dijaga, dikelola, diamankan dan dimanfaatkan dengan sebaik 

mungkin, selain sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

selaku stakeholder, aset daerah juga merupakan sumber potensial penerimaan daerah serta 

dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah 

daerah harus pandai dan terampil dalam mengelola aset atau barang milik daerah dan dituntut 

untuk membenahi sistem pengelolaan aset daerah dengan berpedoman pada regulasi dan 

undang-undang yang berlaku.  

 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah merupakan acuan utama pemerintah dalam pengelolaan aset daerah, yang 

juga sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Penilaian Barang Daerah, serta dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset 

daerah merupakan suatu potensi ekonomi dan sumber daya yang bersifat mutlak bagi setiap 

pemerintah daerah. Pengelolaan aset yang baik akan berkontribusi besar bagi pemerintah 

daerah, sebaliknya jika pengelolaannya buruk maka akan berdampak  buruk pula pada 

pemerintah daerah tersebut. 

 Aset atau barang milik daerah itu sendiri dikelola oleh unit organisasi yang memiliki 

hak dan tanggung jawab atas aset tersebut. Pengelola barang/aset daerah tersebut adalah 

pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta 

melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.
3
 Pengelolaan aset atau barang milik 

daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu secara profesional dan mandiri mengelola 
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asetnya melalui kemampuan manajemen aset  yang terbagi dalam lima tahapan kerja, yaitu: 

inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan aset serta pengawasan 

dan pengendalian dengan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA).
4
 

 Menghadapi persoalan pengelolaan aset daerah perlu proses yang cukup panjang, 

pemerintah daerah dituntut untuk bekerja keras dalam pelaksanaannya sehingga tujuan 

tersebut bisa tercapai. Untuk mencapai hal tersebut tentunya bukan perkara yang mudah, 

pasalnya banyak hal yang harus diperbaharui dan diperbaiki. Struktur pemerintahan 

merupakan elemen utama yang harus diperbaiki dan diperbaharui, karena dengan struktur 

yang baik akan menghasilkan pekerjaan yang baik, begitu pula sebaliknya. Semuanya harus 

dilihat dari tupoksinya dan harus disesuaikan dengan pejabat yang diperlukan, sehingga tidak 

terjadi pemerintahan yang kaya struktur tapi miskin fungsi, dan tidak juga terjadi sebaliknya 

kaya fungsi tapi miskin struktur, harus seimbang antara keduanya. Peraturan perundang-

undangan tentang pengelolaan aset daerah juga harus dipertegas, selama ini peraturan yang 

ada hanyalah mengenai teknis pengelolaan dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang hukuman atau punishment kepada pemerintah yang melalaikan tupoksinya. 

 Persoalan asetpun muncul dari sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan 

DIY. Seperti yang kita ketahui ada 5 kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa 

Yogyakarta, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung 

Kidul. Jika dilihat secara sekilas tidak ada permasalahan terkait pengelolaan aset daerah. 

Kabupaten Sleman misalnya, menurut data yang dilangsir dalam berita koran lokal berau post 

bahwa tidak ada permasalahan terkait pengelolaan aset daerah di Kabupaten Sleman, Pemda 

Sleman memastikan aset-aset diadakan pendataan lapangan kemudian diinventarisasi 

aset/barang yang ada data ataupun buktinya, dan barang/aset yang tidak ada bukti 

kepemilikannya tidak dimasukan ke daftar inventaris barang milik daerah, namun barang 

tersebut diusahakan statusnya harus jelas dan bekerjasama dengan SKPD atau instansi 

terkait.
5
 Bahkan, belum lama ini beberapa pejabat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman 
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guna belajar tata cara terkait pengelolaan aset daerah.
6
 Hal tersebut menegaskan bahwa tidak 

ada permasalahan terkait pengelolaan aset daerah di Kabupaten Sleman.  

 Tidak jauh berbeda dengan kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kota 

Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo juga tidak mengalami permasalahan yang serius 

terkait pengelolaan aset daerah, bahkan ketiga Kabupaten/kota Tersebut akan mudah 

mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) karena tidak ada kasus yang terjadi dalam pengelolaan aset daerah. Wajar Tanpa 

Pengecualian merupakan suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, 

dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
7
 

 Berbeda dengan Kabupaten/Kota sebelumnya, persoalan pengelolaan aset pun terjadi 

pada Kabupaten Bantul. Berdasarkan catatan berita sub bagian hukum BPK perwakilan DIY, 

bahwasanya pada tahun 2015 ada beberapa aset yang bermasalah. Pemkab Bantul menelusuri 

asal-usul aset daerah senilai Rp10,2 miliar karena mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) terkait aset tersebut. Aset-aset tersebut sampai saat ini masih belum jelas 

asal-usul dan administrasinya. Tahun 2014, hal serupa juga terjadi di pemkab Bantul, aset 

senilai Rp 35 miliar masih menjadi catatan merah dari BPK, dan pada tahun 2015 masih ada 

aset senilai Rp 10,2 miliar dari total aset sebesar Rp 3,2 triliun yang harus segera diselesaikan 

persoalan administrasinya.
8
 

 Menurut catatan berita dari sub bagian hukum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

perwakilan DIY, bahwasanya permasalahan aset yang ditelusuri asal-usulnya tersebut hampir 

terdapat di seluruh SKPD yang ada di Pemkab Bantul, baik kantor, badan maupun dinas. 

Namun, nilai yang paling besar ada di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang mencapai Rp 1,4 

triliun, karena masih banyak gedung yang belum ternilai asetnya. Permasalahan pada aset-

aset tersebut terjadi dari banyak sisi yang semuanya sudah dijelaskan dalam UU, Perda 

maupun Perbup tentang pengelolaan aset daerah, dan seharusnya tidak terjadi dalam 

prakteknya. Kesalahan tersebut antara lain, tidak adanya nomor rekening atau kode barang, 

tidak adanya tahun perolehan, tidak diketahui asal usul barang apakah dari hasil jual beli atau 

hibah, dan tidak adanya harga satuan pada aset-aset tersebut. Sedangkan, dalam ketentuan 

dan peraturan yang sudah ditetapkan harus dicantumkan semuanya, agar aset-aset tersebut 
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jelas asal-usulnya, dan agar aset-aset daerah yang ada di pemkab Bantul khususnya di Dinas 

Pekerjaan Umum (DPU) benar-benar sah dan bisa dipertanggungjawabkan baik kepada BPK 

sendiri maupun kepada masyarakat secara keseluruhan. 

 Permasalahan tersebut tentu akan berimbas kepada kinerja seluruh SKPD yang ada di 

Pemkab Bantul, pasalnya jika permasalahan aset itu tidak terselesaikan dan mendapat sorotan 

dari BPK, maka bisa dipastikan Bantul tidak akan mendapat predikat Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP). Lampu merah dari BPK tersebut merupakan peringatan terhadap 

Pemkab Bantul khususnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) terkait pengelolaan aset daerah 

yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain mendapat sorotan dari BPK, 

permasalahan aset tersebut tentunya akan berimbas juga terhadap kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah daerah kabupaten Bantul, jika permasalahan tersebut terus menerus 

terjadi dan tidak segera diselesaikan tentunya akan mempersulit dalam pelaporan, dan hal 

tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai persfektif di masyarakat mengenai kinerja 

pemerintah daerah Kabupaten Bantul, dan akan mengurangi kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah daerahnya. Berdasarakan latar belakang diatas maka peneliti tertarik 

untuk menganalisa lebih jauh tentang “Pengelolaan Aset Daerah di Dinas Pekerjaan 

Umum  Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAJIAN PUSTAKA 

1. Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah 

 Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan 

atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, 

pengeloaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. 

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh 

sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. 

 Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap 

barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi 

barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, 

pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
9
 

Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian 

hukum, tansparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.Barang milik 

daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh lainnya yang sah.
10

 

a. Manajemen 

 Manajemen berasal dari bahasa inggris yaitu to manage, yang artinya mengurus, 

mengatur, melaksanakan dan mengelola.
11

 Menurut Ensiklopedi Administrasi Indonesia, 

manajemen adalah: segenap kekuatan menggerakkan sekelompok orang yang mengerahkan 

fasilitas dalam satu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dari itu 

manajemen dapat berlangsung: 

1. Dalam bidang kerja administrasi seperti; kepegawaian, perbekalan, keuangan, tata usaha, 

dan hubungan masyarakat. 

2. Dapat dilaksanakan dalam bidang kerja substansi seperti; produksi, penjualan, pengajaran, 

industrialisasi, agrarian, pertahanan keamanan, dan sebagainya.
12

 

 Pengertian manajemen menurut Luther Hasley Guliek mengemukakan teori tentang 

aktivitas manajemen yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Planning atau Perencanaan. 

2. Organizing atau Pengorganisasian. 
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3. Staffing atau Penyusunan Staf. 

4. Directing atau Pembimbingan. 

5. Coordinating atau Pengkoordinasian. 

6. Budgetting atau Penganggaran.
13

  

b. Manajemen Aset  

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

yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value) atau 

nilai tukar (exchange value) yang dimilki oleh badan usaha, instansi atau individu 

(perorangan). Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda yangterdiri 

dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Barang yang dimaksud meliputi barang yang 

tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak, baik yang berwujud 

(tangible) maupun tidak terwujud (intangible), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau 

harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan.
14

Aset 

atau barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah.
15

 

 Manajemen aset tidak bisa terlepas dari siklus pengelolaan barang yang dimulai dari 

perencanaannya sampai penghapusan barang tersebut, yang kalau diurut adalah sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan (planning), meliputi penentuan kebutuhan dan penganggarannya. 

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). 

9. Inventarisasi (Inventarization)
16
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c. Manajemen Aset Daerah 

 Pemerintah daerah dituntut untuk menertibkan administrasi terkait pengelolaan aset 

atau barang milik daerah, maka dari itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, dengan 

tujuan untuk menjadi pedoman pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah. 

Dalam pasal 4 ayat 2 pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pengelolaan barang daerah 

adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi, perencanaan 

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, 

penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 

penghapusan, pemindah-tanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan 

dan, tuntutan ganti rugi. Selanjutnya dalam ayat sebelumnya yaitu ayat 1 pada pasal yang 

sama dijelaskan bahwa Pengelolaan barang daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan asas 

fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan 

kepastiannilai. 

 Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas: 

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

pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, 

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 

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 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.
17

 

2. Pemerintah Daerah 

 Pemerintah dan pemerintahan merupakan dua istilah yang sering kali disamakan, 

namun jika diteliti lebih jauh, antara pemerintahdan pemerintahan memiliki pengertian yang 

berbeda. Pemerintah berarti ‘organ atau perlengkapan’. Pemerintah dalam arti luas berarti 

semua organ, badan atau lembaga, alat perlengkapan negara yang menjalankan berbagai 

kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Singkatnya, Pemerintah dalam arti luas adalah semua 

lembaga negara yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebaliknya, 

pemerintah dalam arti sempit adalah hanyalah lembaga eksekutif.
18

 Sedangkan pemerintahan 

menunjukkan kepada ‘bidang-bidang tugas atau fungsi’. Pengertian pemeritahan dalam arti 

luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan 

kemerdekaan berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu 

demi tercapainya tujuan negara.
19

Jadi, pemerintah daerah berarti semua organ, badan atau 

lembaga, alat perlengkapan daerah yang menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai 

tujuan yang ada di daerah. 

 Sedangkan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa, 

pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah adalah 

penyelenggaraan urusan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.
20

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset menurut Doli D. Siregar adalah 

inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA 

(sistem informasi manajemen aset). Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Inventarisasi Aset 

 Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan 

yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, 

alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah 

legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan 

adalah pendataan, kodifikasi/labelling, pengelompokan dan pembukuan/administrasi 

sesuai dengan tujuan manajemen aset. 

2. Legal Audit 

 Legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa 

inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan 

aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk 

memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun 

pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak 

penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemidahtanganan aset yang tidak 

termonitor, dan lain-lain. 

3. Penilaian Aset 

 Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas 

aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. 

Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan 

maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual. 

4. Optimalisasi Aset 

 Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang 

bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah atau volume, legal 

dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini aset-aset yang dikuasai 

pemda diidentifikasikan dan dikelompokan atas aset yang memiliki potensi dan tidak 

memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokan berdasarkan 

sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi 

nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Tentunya 

kriteria untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan. Sedangkan aset 

yang tidak dapat dioptimalkan harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor 

permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah, ataupun faktor lainnya. Hasil 

akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program 

untuk mengoptimalkan aset yang dikuasasi. 

 



 

5. Pengawasan dan Pengendalian 

 Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan 

satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada pemda saat ini. Satu sarana 

yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA. 

Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu 

adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMA 

ini keempat aspek itu diakomodasi dalam sistem dengan menambahkan aspek 

pengawasan dan pengendalian. Sehingga setiam penanganan terhadap satu aset, 

termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab 

menanganinya. Hal ini yang diharapkan akan meminimalkan KKN (Kolusi, Korupsi, 

dan Nepotisme) dalam tubuh Pemda.
21
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Proses atau alur pengelolaan aset daerah di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) meliputi: 

perencanaan dan penganggaran; pengadaan; penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; 

penggunaan; penatausahaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; 

penghapusan; pemindahtanganan; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dinas PU 

dalam melaksanakan pengelolaan aset berpedoman pada beberapa regulasi, diantaranya 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BMD beserta 

perubahannya, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

BMD, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan BMD beserta 

perubahannya, dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 Tentang 

Pengelolaan BMD. Berikut penjelasan singkat dari setiap proses pengelolaan aset daerah di 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul. 

1. Perencanaan dan penganggaran di Dinas PU disusun dalam Rencana Kerja dan 

Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dengan mempertimbangkan ketersediaan barang 

milik daerah dan berpedoman pada standar barang dan harga. Hasil penyusunan 

tersebut dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). 

Perencanaan di DPU dilaksanakan oleh setiap bidang yang dikoordinir langsung oleh 

Kepala Dinas PU dan biasanya dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan 

penganggaran. 

2. Pengadaan barang milik daerah di DPU berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan BMD beserta perubahannya. Pengadaan 

dilaksanakan oleh panitia pengadaan atau pejabat pengadaan segera setalah 

pelaksanaan anggaran disahkan. Panitia atau pejabat pengadaan di Pemda Bantul di 

sebut ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang berfungsi melaksanakan pengadaan 

barang/jasa di pemerintah daerah yang bersifat permanen. 

3. Penerimaan aset daerah di DPU dilaksanakan setelah pengadaan selesai dilaksanakan. 

Hasil pengadaan diterima oleh pengurus barang yang ada di DPU yang kemudian 

berkewajiban melakukan tugas administrasi terhadap barang milik deaerah tersebut. 

Barang milik daerah hasil penerimaan disimpan digudang oleh tim penyimpanan 

untuk disalurkan sesuai peruntukan dan kegunaannya. 

4. Pelaksanaan penggunaan barang milik daerah di Dinas PU dilaksanakan setelah 

penetapan status penggunaan barang milik daerah disahkan oleh Bupati Bantul dalam 



rangka pelaksanaa tugas pokok dan fungsi Dinas PU. Kepala Dinas PU melalui 

penyimpan atau pengurus barang wajib melakuknan penatausahaan barang setelah 

penetapan status penggunaan oleh Bupati, hal tersebut untuk menghidari 

permasalahan yang tidak diinginkan dalam penggunaan aset daerah tersebut. Rentang 

kendali yang terlalu luas dari Dinas PU menjadi masalah dalam penggunaan aset di 

DPU yang menyebabkan pengendalian penggunaan aset daerah kurang optimal. 

5. Penatausahaan di Dinas PU meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan yang 

dilaksanakan secara berkala sesuai perundang-undangan yang berlaku. Proses 

pembukuan meliputi pendaftaran dan pencatatan aset daerah menurut golongan dan 

kodefikasi barang. Proses inventarisasi di DPU dilaksanakan melalui sensus BMD 

yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan 

rekapitulasi barang milik daerah. Inventarisasi merupakan masalah utama yang 

dihadapi oleh DPU, terkait temuan BPK terhadap aset yang tidak jelas asal usulnya. 

Permasalahan inventarisasi tersebut terkait pengkodean barang yang tidak rinci. 

Pelaporan dilaksanakan oleh kuasa pengguna yaitu Kepala Dinas PU melalui 

DPPKAD Bantul selalu pengelola kepada Bupati. Laporan tersebut meliputi laporan 

barang semesteran dan tahunan, laporan pengadaan barang, RKBMD, RKPBMD, dan 

persediaan pakai habis. 

6. Pemanfaatan aset daerah di DPU dilaksanakan dalam rangka menunjang 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dan juga meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di Dinas PU khusunya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul 

pada umumnya. Pemanfaatan dapat dilakukan oleh DPU sendiri dan juga oleh pihak 

lain untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPU. Bentuk pemanfaatan di DPU 

meliputi: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun 

serah guna. 

7. Pengamanan barang milik daerah di DPU meliputi pengamanan administrasi, 

pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Permasalahan pengamanan di DPU terjadi 

pada pengamanan administrasi yang terkait inventarisasi barang. Pemeliharaan 

dilaksanakan dengan berpedoman kepada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah (DKPBMD) yang diusulkan setiap tahunnya. 

8. Penilaian aset daerah dilaksanakan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Bupati 

Bantul selaku Kepala Daerah dan dapat melibatkan tim independen bersertifikat 

dalam bidang penilaian aset. DPU selaku pengguna barang hanya berkewajiban 

menyiapkan laporan daftar barang milik daerah untuk dilakukan penilaian oleh tim 



penilai. Tujuan dilaksanakan penilaian aset daerah untuk pengamanan dan 

penyusunan neraca pemerintah daerah. 

9. Penghapusan aset daerah di DPU dilakukan setiap tahun melalui daftar usulan 

penghapusan barang milik daerah. Ketentuan-ketentuan dilakukannya penghapusan 

antara lain: rusak berat, idle, terkena planologi atau tata kota, kebutuhan organisasi 

penyatuan lokasi, dan pertimbangan dalam rangka rencana strategis hankam (untuk 

barang tak bergerak). Untuk barang tak bergerak dengan alasan pertimbangan teknis, 

ekonomis dan hilang/kerugian karena hal tertentu. 

10. Pemindahtanganan aset daerah di SKPD termasuk juga DPU merupakan wewenang 

dari DPPKAD selaku pengelola barang. Dinas PU hanya bertugas melakukan usulan 

pemindahtanganan yang selanjutnya akan diverifikasi dan ditentukan oleh DPPKAD 

Bantul. Pemindahtanganan aset daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan 

penyertaan modal pemerintah daerah. 

11. Pembinaan aset di DPU dilaksanakan oleh kementrian dalam negeri dalam bentuk 

bimbingan, pelatihan dan supervisi. Pengawasan dilakukan oleh DPU sendiri selaku 

pengguna barang yang berkewajiban melakukan pemantauan dan penertiban 

pengelolaan barang milik daerah. Pengendalian dilaksanakan atas ketentuan Bupati 

Bantul melalu DPPKAD selaku pengelola. 

12. Pembiayaan aset daerah di Dinas PU sudah disediakan anggaran yang dibebankan 

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemda Bantul. 

Pembiayaan ini diperuntukan untuk biaya pemeliharaan aset yang ada di setiap SKPD 

termasuk juga Dinas PU Bantul. 

13. Tuntutan ganti rugi dilakukan terhadap pengelola maupun pengguna barang yang 

melakukan kesalahan atau penyalahgunaan aset  dan kelalaian yang dapat merugikan 

daerah. Dinas PU sejauh ini belum pernah dikenai tuntutan ganti rugi terhadap 

pengelolaan aset. Tuntutan ganti rugi dilaksanakan oleh Kepala Daerah melalu 

pembentukan Majelis dan Sekretariat tuntutan ganti rugi. 

Adapun penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset/barang milik 

daerah di  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul yaitu: 

1. Inventarisasi adalah kegiatan melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil 

pendataan barang milik daerah. Inventarisasi aset sangat berpengaruh terhadap proses 

pengelolaan aset daerah di Dinas PU. Inventarisasi Aset berpengaruh terhadap 



penyajian laporan keuangan dan kebenaran keberadaan aset daerah baik nilai aset 

maupun keberadaan wujudnya. 

2. Legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi 

status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, 

identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan startegi untuk 

memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun 

pengalihan aset. Legal audit sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan 

pengelolaan aset daerah di DPU, Karena legal audit berfungsi untuk mengontrol 

pelaksanaan pengelolaan aset daerah apakah sudah sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

3. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada 

data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu 

untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Penilaian aset juga berpengaruh 

terhadap pengelolaan barang milik daerah di DPU, selain penilaian aset merupakan 

salah satu bagian dari proses pengelolaan barang milik daerah, penilaian aset juga 

berpengaruh terhadap kewajaran penyajian aset dalam laporan keuangan atau neraca 

pemerintah daerah. 

4. Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan 

untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi 

yang dimiliki aset tersebut. Optimalisasi aset berpengaruh terhadap pengelolaan aset 

di DPU, terutama sekali dalam efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

SKPD, selain itu optimalisasi aset juga berpengaruh dalam peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Dinas PU khususnya dan Pemerintah daerah secara umum. 

5. Pengawasan dan pengendalian (pengembangan SIMA) sangat berpengaruh terhadap 

pengelolaan aset di DPU, terutama dalam mendapatkan data aset secara cepat dan 

tepat serta akurat. Pengembangan SIMA juga berpengaruh dalam penyajian laporan 

aset yang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, dan data yang dihasilkan juga 

akurat. 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat kita simpulkan bahwa permasalahan aset di 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul pada tahun 2014 dan 2015 terjadi pada proses 

penatausahaan terkhususnya di bidang administrasi yang terkait dengan inventarisasi. Pada 

tahun 2015 ada beberapa gedung yang belum ternilai asetnya, sehingga tidak jelas berapa 

nilai sesungguhnya dari aset daerah tersebut, permasalahan lainnya yaitu tidak adanya nomor 

rekening atau kode barang, tidak adanya tahun perolehan, tidak diketahui asal usul barang 

apakah dari hasil jual beli atau hibah, dan tidak adanya harga satuan pada aset-aset tersebut. 

Masalah lainnya terkait pengamanan administrasi yang disebabkan oleh kelalaian dari 

pengurus barang itu sendiri. 

Untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan tersebut, pemkab Bantul telah 

melakukan terobosan dengan melakukan sensus BMD yang dilakukan paling kurang 5 tahun 

sekali. SIMDA juga dibentuk untuk mengantisipasi kesalahan tersebut, yang akan 

memudahkan seluruh SKPD termasuk juga DPU di Pemkab Bantul dalam melakukan 

pendataan aset/barang milik daerah di masing-masing SKPD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

Buku  

Ardinal, N. T. (2005). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana. 

Gomes, F. C. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andi Offset. 

Jimung, M. (2005). Politik Lokal dan Pemerintah Daerah Dalam Prespektif Otonomi 

Daerah. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama. 

Mohammad, N. (1980). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Patton. (2002). Ketrampilan Kepemimpinan. Jakarta: Mitra Media. 

Siregar, D. D. (2004). Manajemen Aset. Jakarta: PT Kresna Prima Persada. 

Subagyo, J. P. (1997). Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. 

e-Book  

Pelatihan, H. M. (2013). Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kemenkeu RI Direktorat Jendral 

Perimbangan Keuangan . 

Jurnal 

Arvan, A. P. (2010). Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Pusdiklat Kekayaan Negara dan 

Perimbangan Keuangan, 6. 

Departemen, Dalam. Negeri. (2007). Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah. Modul 6 Diklat 

Teknis Manajemen Aset Daerah , 7. 

Departemen, Dalam. Negeri. (2007). Inventarisasi dan Pelaporan Aset/Barang Milik Daerah. 

Modul 5 Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah . 

Departemen, Dalam. Negeri. (2007). Pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Aset/Barang 

Milik Daerah. Modul 3 Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah , 5. 

Departemen, Dalam. Negeri. (2007). Verifikasi, Penerimaan, Penyimpanan, Pendistribusian 

dan Pengamanan Barang/Aset. Modul 4 Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah , 2. 

Efendi, M. S. (1989). Metodologi Penelitian Survey. LP3S, 37. 

Gumilar, S. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. Jurnal Makara, 64. 

Hasfi, N. d. (2013). Pengelolaan Barang Milik Daerah di DPKAD Kab. Sintang Tahun 2013. 

Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013, 2. 



Homer, Y. d. (2014). Inventarisasi dan Legalisasi Aset Tetap Tanah dan Bangunan Milik 

Pemerintah Daerah Provinsi Papua di Kota Jayapura Tahun 2012. Diss. Universitas 

Gajah Mada, 2. 

Mas'ud, M. (1989). Disiplin dan Metodologi. LP3S, 216. 

Negara, E. I. (2007). Manajemen Aset Daerah (Asset Management Pyscal). Diktat Teknis, 2. 

Pangaribuan, S. d. (2010). Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan BMD. DTTS 

Pengeloaan Barang Milik Daerah, 13. 

Rahmawati, D. E. (2011). Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial. Diktat Mata Kuliah. 

Singarimbun, M. (1992). Metodologi Penelitian Survey. LP3S. 

Sumini, O. E. (2010). Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pusdiklat Kekayaan 

Negara dan Perimbangan Keuangan , 30. 

Sutaryo. (2010). Manajemen Aset Daerah. Ak-Jurusan Akuntansi FE UNS , 6. 

Winata, C. (2012). Kerangka Pemikiran Teoritik. Modul 4 UMBY-FE, 1. 

 

Perundang-Undangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Pemerintah. 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pegelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah. 

Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penilaian Barang Milik 

Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri 19 Tahun 2016 

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

 

Koran  

Berguru Soal Pengelolaan Aset ke Sleman.2015. Yogyakarta: Berau Post. 



Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah.2015. Yogyakarta: 

Buletin Teknis. 

Linangkung, E. (2015). Aset Senilai Rp 10,2 Miliar Bermasalah. Bantul: Sindo News. 

 

Website 

dppkad.bantulkab.go.id (Diakses Tanggal 6 Juni 2016, Jam 23.01 WIB) 

pu.bantulkab.go.id (Diakses Tanggal 6 Juni 2016, Jam 22.43 WIB) 

www.bantul.go.id (Diakses Tanggal 6 Juni 2016, Jam 21.25 WIB) 

 

 

 

 


