
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Teori Negara Hukum 

Memahami masalah pengelolaan Barang Milik Negara dalam sistem hukum 

nasional, diperlukan pemahaman tentang konsep negara hukum, karena konsep 

negara hukum menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang menjamin kepastian 

hukum.  

 

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman 

“a legal system in actual is a complex in wich structure, substance and culture 

interact”
1
, terdiri dari 3 komponen, yaitu substansi hukum (legal substance), 

struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Konsep 

negara hukum berarti alat-alat negara yang mempergunakan kekuasaannya hanya 

sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam 

hukum itu sendiri.  

 

Negara dapat dikatakan sebagai suatu Negara Hukum. Menurut Friedrich Julius 

Stahl, yaitu yang memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Adanya pengakuan akan hak-hak dasar manusia;  

2. Adanya pembagian kekuasaan;  

                                                           
1
Lawrence M Friedman, 1975, The Legal Sistem, A Social Science Perspective, Rusell Sage 

Foundation, New York, hal. 4   
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3. Pemerintahan berdasarkan Peraturan; dan  

4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.
2
 

 

A.V. Dicey mengemukakan unsur-unsur rule of law adalah sebagai berikut:
3
 

1. Supremasi absolut atau predominasi dari aturan-aturan hukum untuk 

menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan, dan kewenangan bebas 

yang begitu luas dari pemerintah; 

2. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua 

golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary 

court ini berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat 

maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama; 

3. Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa hukum 

konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekwensi dari hak-hak 

individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya prinsip-

prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian 

diperluas sehingga membatasi posisi crown dan pejabat-pejabatnya. 

 

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam konsep 

Negara Hukum, yang harus menjadi panglima dalam dinamika kehidupan 

kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Indonesia adalah 

negara yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip hukum 

untuk membatasi kekuasaan pemerintahnya, ini berarti bahwa kekuasaan Negara 

                                                           
2
Oemar Seno Adji, 1966, Prasara dalam Indonesia Negara Hukum, Simposium  UI Jakarta, hal. 

24 
3
Philipus M. Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang 

Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan 

Pembentukan Peradilan Administrasi, Peradaban, Jakarta, hal. 75   
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dibatasi oleh hukum (rechtsstaat), bukan didasarkan atas kekuasaan belaka 

(machtsstaat) yang secara jelas ditentukan dalam Batang Tubuh UUD 1945. 

Dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan 

sistem pemerintahan yang oleh K.C. Wheare dinyatakan , “first of all it is used to 

describe the whole system of government of a country, the collection of rule are 

partly lega, in the sense that courts of law ill recognized as law but which are not 

less effective in regulating the government than the rules of law strictly so 

called”
4
 yang artinya Pertama, dalam arti luas bahwa sistem pemerintahan dari 

suatu negara adalah merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta 

mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya, Kedua yaitu 

dalam arti sempit merupakan sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan 

ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam suatu dokumen atau beberapa 

dokumen terkait satu sama lain. 

 

Secara konseptual istilah negara hukum di Indonesia dipadankan dengan dua 

istilah dalam bahasa asing, yaitu:
5
 

a. Rechtsstaat (Belanda), digunakan untuk menunjuk tipe negara hukum 

yang diterapkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa 

Kontinental atau civil law system. 

b. Rule of law (Inggris), menunjuk tipe negara hukum dari negara Anglo 

Saxon atau negara-negara yang menganut common law system. 

Konsep negara hukum di Indonesia disamakan begitu saja dengan konsep 

rechtstaat dan the rule of law.Hal ini dapat dimaklumi karena bangsa Indonesia 

                                                           
4
K.C. Wheare, 1975, Modern Constitutions, London Oxpord University Press, hal. 1   

5
I Dewa Gede Atmadja, 2010,Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah 

Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang, hal. 157   
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mengenal istilah negara hukum melalui konsep rechtsstaat yang pernah 

diberlakukan Belanda pada masa kedudukannya di Indonesia. 

 

Pada perkembangan selanjutnya terutama sejak perjuangan menumbangkan orde 

lama negara hukum begitu saja diganti dengan the rule of law.
6
 Indonesia tidak 

seyogyanya tidak begitu saja mengalihkan konsep the rule of law atau konsep 

rechtstaat sebagai jiwa dan isi dari negara hukum Indonesia, karena pada 

dasarnya Indonesia telah memiliki konsep negara hukumnya sendiri yaitu konsep 

“Negara Hukum Pancasila”. 

 

Menurut Philipus M. Hadjon, dengan merujuk bahwa asas utama Hukum 

Konstitusi atau Hukum Tata Negara Indonesia adalah asas negara hukum dan asas 

demokrasi serta dasar negara Pancasila, oleh karena itu dari sudut pandang 

yuridisme Pancasila maka  secara ideal bahwa Negara Hukum Indonesia adalah 

“Negara Hukum Pancasila”.
7
 Lebih rinci disebutkan bahwa unsur-unsur Negara 

Hukum Pancasila adalah sebagai berikut:  

a. keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas 

kerukunan nasional; 

b. hubungan yang fungsional dan proporsional antara kekuasaan negara;  

c. prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan 

merupakan sarana terakhir;  

d. keseimbanganantara hak dan kewajiban.  

 

Muhammad Tahir Azhari mengemukakan bahwa ciri-ciri Konsep Negara Hukum 

Pancasila adalah merupakan hubungan yang sangat erat antara agama dan negara 

                                                           
6
Philipus M. Hadjon, Op. Cit., hal. 66-67  

7
I Dewa Gede Atmadja,Op. Cit., hal. 162   
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bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebebasan beragama, ateisme tidak 

dibenarkan dan komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan 

diutamakan.
8
 Unsur-unsur utama Negara Hukum Pancasila, meliputi: Pancasila, 

sistem konstitusi, persamaan, dan peradilan bebas.
9
 

 

Pernyataan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, ini berarti 

membawa konsekwensi apapun yang dilakukan oleh pemerintah (Negara) harus 

berdasarkan hukum, yang dalam hal ini adalah aturan-aturan yang dibentuk dan 

diberlakukan. Sejalan dengan pendapat Hugo Grotius (de Groot) pakar hukum 

alam, bahwa jika negara akan membentuk hukum maka isi hukum itu haruslah 

ditujukan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan negara.
10

 Dalam konteks 

negara Indonesia, maka tujuan hukum harus berorientasi pada tujuan negara.  

Mengenai landasan filosofi dari negara Hukum Indonesia adalah 

Pancasila.
11

Penegasan ini menunjukkan komitmen lebih tegas dari bangsa dan 

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila untuk memberikan kedaulatan 

hukum dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, berbangsa dan 

bermasyarakat di wilayah Negara Republik Indonesia. Negara Hukum 

menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada 

peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan 

yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu.
12

 

                                                           
8
Ibid, hal. 163   

9
Muhammad Tahir Azhari, 2003, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat 

dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Prenada 

Media, Jakarta, hal. 102  
10

Ida Nurlinda, 2009, Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria, Perspektih Hukum, PT Rajagrafindo 

Persada, Jakarta, hal. 11   
11

Padmo Wahjono, 1983, Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila, CV. 

Rajawali, cet. Ke-1, Jakarta, hal. 2   
12

Simposium Universitas Indonesia Jakarta, 1966, Indonesia Negara Hukum, Seruling Masa PT, 

Jakarta, hal. 159  
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Disamping itu, suatu negara agar dapat dikatakan sebagai negara hukum  maka 

perlu diketahui elemen-elemen atau unsur-unsurnya yang tertuang di dalam 

Undang Undang Dasar beserta peraturan pelaksananya, dan yang terpenting dalam 

praktek sudah dilaksanakan atau belum.
13

 

 

Mencermati bunyi Alenia ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan 

bahwa: 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajikan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka (untuk 

mencapai tujuan negara tersebut) disusunlah Kemerdekaan kebangsaan 

Indonesia dalam suatu UUD Negara Republik Indonesia yang terbentuk 

dalam suatu sususan Negara Republik yang berkedaulatan rakyat dengan 

berdasarkan kepada Pancasila”.  

 

 

Dari pernyataan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa sebenarnya konsep 

negara hukum Indonesia merupakan perpaduan tiga unsur yaitu Pancasila, hukum 

nasional, dan tujuan negara. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan  yang 

utuh. Pancasila merupakan dasar pembentukan hukum nasional. Hukum nasional 

disusun sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Tidak ada artinya hukum 

nasional disusun apabila tidak mampu mengantarkan bangsa Indonesia dalam 

mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam naungan ridho Ilahi.
14

 

 

                                                           
13

Joeniarto,1968, Negara Hukum, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 8 
14

 Sudjito bin Atmoredjo, Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila, dalam Kongres Pancasila 

kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI dan Gadjah Mada, Balai Senat UGM, Yogyakarta, 30, 

31, dan 1 Juni 2009.   
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Unsur-unsur negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila menurut Sri 

Soemantri Martosoewignjo adalah sebagai berikut:
15

 

a. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga 

negara;  

b. Adanya pembagian kekuasaan negara; 

c. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pemerintah harus 

selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun 

yang tidak tertulis; 

d. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya 

merdeka.  

 

Konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah negara atau 

pemerintah yang tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban 

masyarakat tetapi juga sebagai pemikul utama tanggung jawab dalam 

mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat.
16

 Sejalan dengan pendapat tersebut, maka unsur-unsur 

minimal yang harus dimiliki oleh negara hukum berdasarkan pandangan Bagir 

Manan, adalah sebagai berikut:
17

 

a. Semua tindakan harus berdasarkan atas hukum; 

b. Ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya;  

c. Adanya kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa 

terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas); 

                                                           
15

Sri Sumantri Martosoewignjo, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, 

Bandung, hal. 11   
16

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1996, Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilu, 

Gaya Media Pratama, Jakarta, hal. 16   
17

Bagir Manan, Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum 

Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hal. 15   
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d. Adanya pembagian kekuasaan.  

 

Berdasarkan ciri-ciri atau unsur-unsur Negara Hukum yang diuraikan di atas, 

maka dalam hubungannya dengan penelitian ini terdapat unsur yang bertalian erat 

dengan pengelolaan Barang Milik Negara, yaitu:  

a. Unsur semua tindakan stakeholders, terutama pemerintah harus 

berdasarkan hukum (unsur kepastian hukum). 

Setiap tindakan penyelenggaraan negara serta warga negara harus 

dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum, maka 

konsekwensinya hukum harus dijadikan pedoman dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan kata lain setiap orang 

warga negara Indonesia harus patuh dan tunduk pada norma hukum yang 

berlaku.  

b. Unsur adanya kewajiban negara atau pemerintah yang tidak semata-mata 

sebagai penjaga keamanan atau ketertiban, tetapi dengan dengan 

dilakukannya pengelolaan Barang Milik Negara yang baik dapat terwujud 

keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat 

 

B. Teori Kewenangan 

Teori kewenangan dimaksudkan untuk membahas dan menganalisis tentang 

kewenangan pemerintah dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara. 

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan 

istilah Belanda “bevoegdheid” (yang berarti wewenang atau berkuasa). 
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Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata 

Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat 

menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan 

tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi 

Negara yang memberikan legitimasi kepada Lembaga Negara dalam menjalankan 

fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-

undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.
18

 

 

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama 

dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan 

Shadhily menerjemahkan wewenang (authority) sebagai hak atau kekuasaan 

memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, 

agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.
19

 Lebih lanjut  Hassan 

Shadhily  memperjelas terjemahan authority dengan memberikan suatu pengertian 

tentang “pemberian wewenang (delegation of authority)”. Delegation of authority 

ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (manager) kepada 

bawahannya (subordinates) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk 

melakukan tugas tertentu.
20

 Proses delegation of authority dilaksanakan melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan tugas bawahan tersebut  

b. Penyerahan wewenang itu sendiri  

c. Timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.   

                                                           
18

SF. Marbun, loc.cit 
19

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, loc.cit, hal. 1170   
20

Ibid, hal. 172   
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I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut: 

“Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang 

otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara 

konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan 

merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”.
21

 

 

Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena 

MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif 

penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis 

dilakukan oleh : 

a. Pembentukan undang-undang; disebut penafsiran otentik  

b. Hakim atau kekuasaan yudisial; disebut penafsiran Yurisprudensi 

c. Ahli hukum; disebut penafsiran doktrinal  

 

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber 

wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori 

sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.  

 

Selanjutnya, Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang 

dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut :  

“Kewenangan adalah  apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaa yang 

berasal dari  Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari 

Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan 

terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu 

bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan 

wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam 

kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan 

untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.
22

 

 

                                                           
21

I Dewa Gede Atmadja, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi 

Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam 

Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, hal. 

2  
22

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta hal. 29 
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Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, 

dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:  

Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang 

pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah 

yang baru”. Pada delegasi  terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang 

telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu 

wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN 

lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi 

wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang 

baru maupun  pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang 

satu kepada yang lain.
23

 

 

Pemikiran Indroharto tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya 

yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh 

pembentuk wet (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang 

sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.  

 

Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, 

Indroharto berpendapat dalam arti yuridis bahwa pengertian wewenang adalah 

kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk 

menimbulkan akibat-akibat hukum.
24

 

 

Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan 

pandangan sebagai berikut:  

“Bahwa hanya ada dua cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi 

dan delegasi.Atribusi  berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, 

sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada 

(oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ 

lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai 

mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimbahan 

                                                           
23

Indroharto, 1993, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 

Pustaka Harapan, Jakarta , hal. 90   
24

Ibid, hal. 68   
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wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun 

(dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.
25

 

 

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa:   

“Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas 

kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, 

yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya 

digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang 

dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan 

yang berasal dari “pelimpahan”.
26

 

 

Kewenangan pemerintah yang dilakukan dalam pengelolaan Barang Milik Negara 

merupakan kewenangan yang  diperoleh secara atribusi yang secara normatif 

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara  

 

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar 

hukum, dan konformitas hukum.
27

 Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan 

wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku subyek hukum, komponen 

dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan 

komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu 

standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis 

wewenang tertentu).   

 

Dalam kaitannya dengan wewenang sesuai dengan konteks penelitian ini, standard 

wewenang yang dimaksud adalah kewenangan pemerintah di dalam melakukan 

pengelolaan Barang Milik Negara 

                                                           
25

Ridwan, HR., 2003, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Pres, hal. 74-75   
26

Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan 

Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 7  
27

Philipus M. Hadjon, , Penataan Hukum Administrasi,Tahun 1997/1998, Tentang Wewenang, 

Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hal. 2   
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C. Pengelolaan Aset Negara 

Teori tentang Pengelolaan Aset Negara dikemukakan dengan maksud untuk 

membahas dan menganalisis tentang kewenangan pemerintah dalam melakukan 

pengelolaan BMN. 

 

1. Pengertian Aset  

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk 

sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi 

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

dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah 

potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak 

langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau 

penghematan belanja bagi pemerintah . 

 

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset 

diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat 

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) 

bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria 

tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.  

 

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

persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset 
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tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk 

kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.  

 

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana 

cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang 

diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat 

sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka 

panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen 

antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek 

pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain 

penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya. 

 

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, 

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

nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset 

lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).  

 

Pengertian asset atau aset yang telah di-Indonesiakan secara umum adalah barang 

(thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai;  

1. Nilai ekonomi (economic value),  

2. Nilai komersial (commercial value) atau  

3. Nilai tukar (exchange value); yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan 

usaha ataupun individu (perorangan).
28

 

 

                                                           
28

Doli D.  Siregar, Manajemen aset, Strategi Penataan Konsep Pembangunan Secara Nasional 

dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO’s pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah 

(Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama,2004) hal. 178 
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Asset (Aset) adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang 

terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud 

(tangible) maupun yang tidak berwujud (Intangible), yang tercakup dalam 

aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha 

atau individu perorangan.  

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara yang dimaksud dengan Barang Milik Negara adalah semua barang yang 

dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah, Pengertian Barang Milik Negaraadalah 

semuabarang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi;  

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

b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian /kontrak; 

c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; atau  

d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap.  

 

Terkait dengan pengertian aset dalam peraturan perundang-undangan, Doli D. 

Siregar menjelaskan pengertian tentang aset berdasarkan perspektif pembangunan 

berkelanjutan, yakni berdasarkan tiga aspek pokoknya: sumber daya alam, sumber 

daya manusia, dan infrastruktur sebagai berikut:  
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a. Sumber daya alam, adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan 

dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.  

b. Sumber daya manusia, adalah semua potensi yang terdapat pada manusia 

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

digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun orang 

lain atau masyarakat pada umumnya.  

c. Infrastruktur, adalah sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan 

sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan sebagai sarana untuk dapat 

memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan 

semaksimalnya, baik untuk saat ini maupun keberlanjutannya dimasa yang 

akan datang.
29

 

 

2. Siklus Aset Negara 

Secara umum, pengelolaan aset baik di perusahaan maupun negara meliputi 

aktivitas inti yaitu perencanaan (planning), perolehan (acquisition), pemanfaatan 

(utilization), dan penghapusan (disposal). Lihat Gambar Lifecycle Asset 

Manajement. 

                                                           
29

Doli D. Siregar, Manajemen Aset, (Jakarta, Satyatama Graha Tara,2004) 
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Gambar 1 

LIFECYCLE ASSET MANAJEMENT 

Sumber : Victoria Department of Traesury and Finance, Gov. Asset Policy Statement, 2000, Hal. 4 

Di dalam pengelolaan aset yang baik, menurut buku “Asset Management: 

Advancing the State of the Art Into the 21st Century Through Public-Private 

Dialogue” yang diterbitkan oleh Federal Highway Administration and the 

American Association of State Highway and Transportation Officials Tahun 

1996,keempat aktivitas tersebut dilaksanakan dengan berpegang pada tiga pilar 

utama yaitu: 30 

a. Keputusan yang menyangkut pengelolaan aset harus didasarkan pada evaluasi 

atas alternatif-alternatif yang ada dengan mempertimbangkan total biaya yang 

dikeluarkan, manfaat, dan risiko dari aset tersebut. Contoh: saat suatu unit kerja 

pemerintah memerlukan kendaraan dinas sebagai alat untuk melayani 

masyarakat, maka unit kerja tersebut harus mempertimbangkan semua 

                                                           
30

Muhammad Nahdi, Era Baru Pengelolaan Kekayaan Negara di Indonesia (Jakarta, Media 

Kekayaan Negara, Edisi 02) hal. 25-27 
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alternatif pengadaan kendaraan dinas. Selama ini, sebagian besar pengadaan 

kebutuhan kendaraan dinas di unit kerja pemerintah adalah dengan cara 

membeli tanpa mempertimbangkan alternatif untuk menyewa. Seharusnya, unit 

kerja tersebut mempertimbangkan dengan cermat apakah lebih murah membeli 

atau menyewa. Jika setelah dipertimbangkan biaya dan manfaatnya ternyata 

lebih murah menyewa maka mengapa unit kerja tersebut harus melakukan 

pembelian kendaraan dinas?; 

b. Kepemilikan, pengendalian/pengawasan, pertanggungjawaban, dan pelaporan 

suatu aset harus ditata dengan jelas, dikomunikasikan kepada pengguna 

(stakeholders), dan diimplementasikan dengan baik. Jika pilar ini kokoh, maka 

tidak akan ada lagi kasus lepasnya aset negara kepada pihak-pihak yang 

sebenarnya tidak berhak maupun kasus kerugian yang dialami negara akibat 

pelaporan nilai yang tidak wajar dalam neraca pemerintah.  

c. Aktivitas pengelolaan aset harus berada di bawah kerangka kebijakan 

manajemen aset yang terintegrasi.  

 

Sebenarnya pengelolaan aset berbeda dengan pengelolaan material atau 

pengelolaan barang inventaris, atau boleh dikatakan bahwa pengelolaan aset 

merupakan lanjutan dari pengelolaan barang/inventaris, khususnya terhadap 

barang yang merupakan aset (barang modal) yang dapat dikembangkan.  

 

Adapun beberapa ciri atau kriteria yang bisa dijadikan acuan untuk mengukur 

keberhasilan pengelolaan aset adalah:
31

 

a. Pengelola mengetahui barang atau aset apa saja yang dimiliki/dikuasainya.  

                                                           
31

Acep Hadinata, Bahan Ajar Manajemen Aset(Jakarta, Sekolah Tinggi Akuntansi negara, 2011) 

hal. 8 
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b. Pengelola mengetahui bagaimana kondisi aset yang dimilikinya/dikuasainya.  

c. Pengelola mengetahui berada di mana saja barang atau aset tersebut.  

d. Pengelola mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan memanfaatkan 

suatu aset tertentu.  

e. Pengelola mengetahui bagaimana pemanfaatan dari setiap aset yang 

dimiliki/dikuasainya.  

f. Pengelola mengetahui berapa nilai dari aset yang dimiliki/dikuasainya.  

g. Pengelola melakukan evaluasi secara regular atas semua aset yang 

dimiliki/dikuasainya apakah masih sesuai dengan kebutuhan organisasi.  

 

Jika dianalisis,pengelolaan aset negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, merupakan 

panduan bagi pengelola dalam melaksanakan manajemen aset, yaitu disebutkan 

bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi :  

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran.  

Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Perencanaan 

kebutuhan dan penganggaranadalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan 

Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang  

telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam 

melakukan tindakan yang akan datang. 

b. Pengadaan  

Pengadaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memiliki 

Barang Milik Negara/Daerah melalui suatu rangkaian proses baik melalui jual 

beli, maupun lelang.  
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c. Penggunaan 

Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Penggunaan 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan 

menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan 

fungsi instansi yang bersangkutan. 

d. Pemanfaatan  

Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014,Pemanfaatan 

adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan 

untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/ lembaga/satuan kerja 

perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan 

tidak mengubah status kepemilikan. 

e. Pengamanan dan pemeliharaan  

Pengamanan dan Pemeliharaan merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilakukan Pengelola Barang, pengguna barang dan kuasa pengguna barang 

untuk mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara/Daerah.  

f. Penilaian  

Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, menetapkan 

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas 

suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu.  

g. Pemindahtanganan  

Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, menetapkan 

Pemindahtanganadalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah. 
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h. Pemusnahan  

Pasal 1 Angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, yang 

dimaksud dengan pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau 

kegunaan Barang Milik Negara/Daerah. 

i. Penghapusan  

Pasal 1 Angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014,Penghapusan 

adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang 

dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 

membebaskan Pengelola Barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna 

barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada 

dalam penguasaannya. 

j. Penatausahaan 

Pasal 1 Angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, 

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 

inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian merupakan rangkaian kegiatan 

yang dilakukan Pengelola Barang untuk melakukan pengendalian serta 

pengawasan atas Barang Milik Negara yang berada pada pengguna barang 

dan kuasa pengguna barang  

 

Lingkup pengelolaan Barang Milik Negaraini merupakan siklus logistik yang 

lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang 

diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lihat gambar Siklus Pengelolaan BMN/D 
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Gambar 2 

SIKLUS PENGELOLAAN BMN/D 

Sumber: Slide Sosialisasi PP 27 Tahun 2014, DJKN 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20014 ini merupakan penyempurnaan dari 

peraturan pemerintah terdahulu yaitu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2007. Adapun beberapa perubahan pengaturan dalam pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah antara lain meliputi: 

1. Penyempurnaan Siklus Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu proses 

pemusnahan dan pemindahtangan merupakan kegiatan sebelum dilakukan 

proses penghapusan artinya penghapusan merupakan proses menghapuskan 

dari catatan dan kegiatan ini merupakan proses akhir dalam siklus pengelolaan 

Barang Milik Negara. 

2. Penyederhanaan Birokrasi, yaitu dengan mempermudah beberapa ketentuan 

dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah antara lain: 

a. Pengelola Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggungjawab 

tertentu kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; 
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b. Pengecualian penetapan status penggunaan Barang Milik Negara/Daerah 

terhadap beberapa jenis Barang Milik Negara; 

c. Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat menetapkan status 

penggunaan Barang Milik Negara pada Pengguna Barang tanpa didahului 

usulan dari Pengguna Barang; 

d. Pemanfaatan Barang Milik Negara dapat dilakukan oleh Pengelola Barang 

maupun Pengguna Barang baik dalam bentuk tanah dan/atau bangunan 

maupun selain tanah dan/atau bangunan; 

3. Meningkatkan kepastian dalam rangka utilisasi dan optimalisasi Barang Milik 

Negara, antara lain diatur bahwa pinjam pakai Barang Milik Negara/Daerah 

paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) kali. 

 

3. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan Menteri 

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah Pengelola Barang Milik 

Negara. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) menetapkan bahwa Pengelola Barang Milik 

Negara berwenang dan bertanggung jawab:  

a. Merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan 

Barang Milik Negara.  

b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Negara.  

c. Menetapkan status penguasaan dan penggunaan Barang Milik Negara.  

d. Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah 

dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat.  



 
52 

 

e. Memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan Barang Milik Negara 

yang berada pada pengelola barang yang tidak memerlukan persetujuan 

dewan perwakilan rakyat sepanjang dalam batas kewenangan menteri 

keuangan.  

f. Memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan Barang 

Milik Negara yang tidak memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat 

kepada presiden.  

g. Memberikan persetujuan atas usul pemindahtanganan Barang Milik Negara 

yang berada pada pengguna barang yang tidak memerlukan persetujuan 

dewan perwakilan rakyat sepanjang dalam batas kewenangan menteri 

keuangan.  

h. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Milik 

Negara yang berada pada pengelola barang.  

i. Memberikan persetujuan atas usul pemanfaatan Barang Milik Negara yang 

berada pada pengguna barang.  

j. Memberikan persetujuan atas usul pemusnahan dan penghapusan Barang 

Milik Negara.  

k. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara 

dan menghimpun hasil inventarisasi.  

l. Menyusun laporan Barang Milik Negara.  

m. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan 

Barang Milik Negara, dan  

n. Menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi Barang Milik 

Negara/Daerah kepada presiden, jika diperlukan.  
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Pengelola Barang Milik Negara dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung 

jawab tertentu kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Pengguna 

Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara. 

Sedangkan Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang 

ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam 

penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Kewenangan dan tanggung jawab tertentu 

yang dapat didelegasikan dan tata cara pendelegasiannya diatur dengan Peraturan 

Menteri Keuangan.   

 

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, menyatakan bahwa 

Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik 

Daerah. Selanjutnya Pasal 5 ayat (2)menyatakan bahwa pemegang kekuasaan 

pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: 

a. Menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.  

b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Milik 

Daerah berupa tanah dan/atau bangunan.  

c. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.  

d. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah.  

e. Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan 

persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.  

f. Menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang 

Milik Daerah sesuai batas kewenangannya.  

g. Menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah 

dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan, dan  

h. Menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk kerja sama 

penyediaan infrastruktur. 
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Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah 

dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Pasal 5 ayat (4) menyatakan 

bahwa Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan 

bertanggung jawab: 

a. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah.  

b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang 

Milik Daerah.  

c. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah 

yang memerlukan persetujuan gubernur/bupati/walikota.  

d. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan 

penghapusan Barang Milik Daerah.  

e. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah 

disetujui oleh gubernur/ bupati/walikota atau dewan perwakilan rakyat 

daerah.  

f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah, 

dan  

g. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik 

Daerah. 

 

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang 

Milik Negara/Daerah. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pimpinan 

Kementerian/Lembaga adalah Pengguna Barang Milik Negara. Sedangkan Pasal 6 

ayat (2) menyatakan bahwa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan 

bertanggung jawab:  

a. Menetapkan kuasa pengguna barang dan menunjuk pejabat yang mengurus 

dan menyimpan Barang Milik Negara. 

b. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Negara 

untuk kementerian/lembaga yang dipimpinnya.  
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c. Melaksanakan pengadaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

d. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara 

yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.  

e. Menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga.  

f. Mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam 

penguasaannya.  

g. Mengajukan usul pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada dalam 

penguasaannya kepada pengelola barang.  

h. Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada dalam 

penguasaannya kepada pengelola barang.  

i. Menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang dipimpinnya 

dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain kepada pengelola barang.  

j. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara yang 

berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.  

k. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan 

Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.  

l. Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada 

dalam penguasaannya, dan  

m. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan 

laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada 

pengelola barang.  

 

Lebih lanjut Pasal 6 ayat (3) mengatur bahwa Pengguna Barang Milik Negara 

dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada Kuasa 

Pengguna Barang. Sedangkan Pasal 6 ayat (4)menyatakan bahwa kewenangan dan 

tanggung jawab tertentu yang dapat didelegasikan dan tata cara pendelegasiannya 

diatur oleh Pengguna Barang dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan di bidang pengelolaan BMN.  
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Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk 

oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam 

penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa kepala kantor dalam lingkungan 

Kementerian/Lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang Milik Negara dalam 

lingkungan kantor yang dipimpinnya. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Kuasa 

Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab untuk:  

a. Mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Negara untuk lingkungan 

kantor yang dipimpinnya kepada pengguna barang.  

b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara 

yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang.  

c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada 

dalam penguasaannya.  

d. Menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya.  

e. Mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam 

penguasaannya.  

f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara 

yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang.  

g. Menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak 

dimanfaatkan pihak lain, kepada pengguna barang.  

h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara yang 

berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang.  

i. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik 

Negara yang berada dalam penguasaannya, dan  

j. Menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran 

dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam 

penguasaannya kepada pengguna barang.  
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Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa 

Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

sedangkan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Pengguna Barang Milik Daerah 

berwenang dan bertanggung jawab:  

a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi 

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.  

b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah 

yang diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja daerah dan 

perolehan lainnya yang sah.  

c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada 

dalam penguasaannya.  

d. Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah 

yang dipimpinnya.  

e. Mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam 

penguasaannya.  

f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah 

berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan dewan 

perwakilan rakyat daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau 

bangunan.  

g. Menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang 

tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan 

kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan 

pihak lain, kepada gubernur/ bupati/walikota melalui pengelola barang.  

h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah.  

i. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan 

Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, dan  

j. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan 

laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada 

pengelola barang.  

 

4. Sistem Informasi dalam Pengelolaan Barang Milik Negara 
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Sistem informasi menurut O’Brien adalah suatu kombinasi teratur apapun dari 

orang-orang (brainware), hardware, software, jaringan komunikasi (netware), 

dan sumberdaya data (dataware) yang mengumpulkan, mengubah, dan 

menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi.
32

 Mc Leod dan George P. Schell 

mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai suatu sistem berbasis 

komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki 

kebutuhan serupa.
33

 

Sistem informasi secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem manusia 

dan mesin yang terintegrasi dalam menyediakan informasi guna mendukung 

fungsi operasi dan penentuan alternatif tindakan dalam sebuah organisasi sistem 

tersebut. Dimana dalam pengoperasiannya sistem informasi menggunakan suatu 

perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), prosedur, model, 

keputusan, serta sebuah terminal data.
34

 Dengan demikian, sistem informasi 

sebagai suatu kumpulan manusia dan sumber modal di dalam suatu organisasi 

bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengolah data serta menghasilkan 

informasi yang berguna untuk setiap hierarki manajemen dalam perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi. 

 

Untuk mendukung pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian Keuangan 

selaku Bendahara Umum Negara telah mengimplementasikan sistem pengelolaan 

aset Negara yaitu, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik 

Negara (SIMAK-BMN) dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). 

                                                           
32

O’Brien, James A. dan Marakas, George M., Management Information Systems, 10th Edition. 

(McGraw-Hill/ Irwin, New York, 2011), hal. 5 
33

McLeod, Raymond; George P Schell, Management Information System-Sistem Informasi 

Manajemen. (Edisi 10. Salemba Empat, Jakarta, 2008), hal.12 
34

Chr.Jimmy L.Gaol, Sistem Informasi Manajemen (Grasindo Jakarta, 2008), hal. 9 
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SIMAK-BMN merupakan suatu aplikasi yang merupakan subsistem dari Sistem 

Akuntansi Instansi (SAI) digunakan oleh Kementerian/Lembaga yang merupakan 

rangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber 

dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan 

Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang 

berlaku. SIMAK-BMN digunakan untuk memproses transaksi perolehan, 

perubahan dan penghapusan Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang dan 

Kuasa Pengguna Barang. Gambar berikut menjelaskan pertukaran arus data 

SIMAK-BMN. 

Gambar 3 

BAGAN ARUS PERTUKARAN DATA SIMAK-BMN 

 
Sumber: Slide Sosialisasi SIMAK-BMN, DJKN 

 

SIMAN merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses 

pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, 
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pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara 

berbasis internet yang dapat diakses oleh Penggelola Barang dan Pengguna 

Barang. 

 

Tujuan utama dikembangkannya aplikasi SIMAN, yaitu:
35

 

1. Proses pengelolaan BMN menjadi lebih cepat, efisien dan terdokumentasi 

secara digital. 

2. Proses pengelolaan BMN dapat dimonitor secara online oleh Pengguna dan 

Pengelola. 

3. Melengkapi data BMN untuk kebutuhan manajemen aset. 

4. Mengintegrasikan proses pengelolaan BMN kedalam satu sistem. 

 

 

SIMAK-BMN dan SIMAN saling berkaitan dimana data SIMAN bersumber dari 

data SIMAK BMN. Selanjutnyadengan fitur-fitur yang ada pada aplikasi SIMAN 

atribut-atribut yang melekat pada seperti profile aset dan histori terkait aset akan 

dapat ditambahkan pada aplikasi SIMAN yang datanya dapat digunakan baik oleh 

Pengelola Barang dalam penentuan arah kebijakan Pengelolaan BMN, maupun 

oleh Pengguna Barang sebagai media informasi maupun penatausahaan BMN 

dalam rangka mendukung pengelolaan Barang Milik Negara. Adapun atribut yang 

melekat pada asetantara lain seperti: identitas aset, riwayat pengelolaan, riwayat 

pemeliharaan, riwayat penilaian, riwayat pemakai, riwayat mutasi, lokasi posisi 

GPS, foto dan dokumen digital. Gambar berikut menjelaskan pembentukan 

database SIMAN. 

 

Gambar 4 

PEMBENTUKAN DATABASE SIMAN 

                                                           
35

Tim Penyusun ,Modul Aplikasi SIMAN (Jakarta, Direktorat PKNSI, 2015) hal. 3 
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 Sumber: Slide Sosialisasi SIMAN, DJKN 

 

Berikut perbedaan antara aplikasi SIMAK BMN dengan Aplikasi SIMAN 

Tabel 1 

PERBEDAAN ANTARA SIMAK BMN DAN SIMAN 

No SIMAK BMN SIMAN 

1.  Aplikasi berbasis desktop 

dandatabase local 

Aplikasi berbasis dekstop dan 

database terpusat dengan 

menggunakan komunikasi internet 

2.  User Aplikasi terdiri dari 4 level 

di Pengguna Barang, yaitu UAPB, 

UAPPB-E1, UAPPB-W dan 

UAKPB 

User Aplikasi terdiri dari 4 level user 

di Pengguna Barang, yaitu UAPB, 

UAPPBE1, UAPPB-W dan UAKPB 

Ditambah 4 level user di Pengelola 

Barang, yaitu UAPB, UAPPB-E1, 

UAPPB-W dan UAKPB 

3.  Data Aset merupakan data hasil 

pencatatan perolehan, mutasi, 

penghapusan. Atribut aset masih 

sederhana 

Data Aset merupakan hasil 

pemuktahiran dari SIMAK BMN, 

selanjutnya di tambah atribut seperti 

riwayat aset, foto dan dokumen aset 

untuk kebutuhan pengelolaan. 

4.  Fungsi Utama SIMAK BMN 

adalah penatausahaan BMN untuk 

mendukung penyusunan laporan 

keuangan 

Fungsi Utama SIMAN, adalah untuk 

mendukung pengelolaan BMN yang 

meliputi, perencanaan, penggunaan, 

pemanfaatan, pemeliharaan, 

penghapusan, pemindahtanganan, 

penatausahaan, serta pengawasan dan 

pengendalian. 
Sumber: Slide Sosialisasi SIMAN, DJKN 


