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BAB I  
 



Setiap perusahaan memiliki tatanan operasional yang bekerja untuk 
mengelola segala jenis urusan. Mereka terbagi menjadi beberapa bagian 
yang memiliki tugas-tugas berbeda. Adapun tim operasional merupakan 
kelompok yang memiliki wewenang dalam pengelolaan aset perusahaan. 
 

Aset merupakan modal berharga dan sangat penting dalam mencapai 

sebuah tujuan dari perusahaan maupun organisasi. Namun nyatanya, 

beberapa perusahaan justru tidak mengelola asetnya dengan baik, sehingga 

tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Menurut Priyatiningsih, 

berikut merupakan masalah dalam pengelolaan yang kerap dijumpai: 
 

a. Jumlah aset yang banyak dan tersebar di beberapa wilayah.  
b. Penanganan spesifik dari aset  
c. Nilai tertentu pada aset yang dikaitkan dengan posisi geografis.  
d. Pemasalahan legal yang berbeda-beda.  
e. Pemanfaatann yang belum mencapai titik optimal sehingga 

kondisinya masih rendah.  
f. Aset dicatat secara tidak sistematis  
g. Manajemen data manual.  
h. Rencana pemanfaatan aset belum sepenuhnya optimal. 

 

Hal-hal tersebut yang hingga kini ditanggulangi oleh perusahaan demi 

terwujudnya sebuah tujuan. Untuk mengatasi semua itu adalah dengan 

mengoptimalisasikan aset. Menurut Bloom Quist dan Oldach (2005), optimasi 

merupakan suatu tindakan, proses atau metodologi dengan membuat suatu 

desain, sistem atau keputusan sempurna, fungsional dan efektif. Sementara 

itu, optimalisasi aset yakni memaksimalkan nilai aset untuk bisnis melalui 

menajamen risiko. 
 

Aset tersebut berupa ketersediaan barang dan jasa, produk, jumlah 

modal, peluang usaha dan semua yang berhubungan dengan perencanaan. 
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Perencanaan juga berdasarkan hasil terdahulu dan kemudian dievaluasi 

untuk membuat optimalisasi kedepannya. 
 

Optimalisasi tidak lain adalah untuk memanfaatkan aset perusahaan 

agar berjalan secara maksimal. Maka dari itu sebelum melakukan 

optimaliasasi, ada baiknya perusahaan mengetahui terlebih dahulu faktornya, 

seperti aspek legal, fisik, ekonomi rendah, dan lain sebagainya. 
 

Untuk mengoptimalkan aset tersebut, lebih baik lakukan identifikasi dan 

dikelompokkan berdasarkan potensinya. Menurut pendapat dari Nugent 

(2010), optimalisasi pemanfaatan sebuah aset diharapkan untuk 

menghasilkan manfaat, terlebih pendapatan. 
 

Potensi yang sudah dikelompokkan berdasarkan sektor unggulan bisa 

menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik 

dalam jangka panjang maupun pendek. Sementara apabila menemukan aset 

yang tidak optimal, maka perlu dicari terlebih dahulu penyebabnya. 
 

Optimalisasi aset juga merupakan langkah yang ditempuh untuk 

menghindari idle asset / idle capacity. Optimum yang dimaksud yakni 

mengacu pada kualitas, sehingga bukan berarti untuk memaksimalkan 

ketersediaan aset itu sendiri. 
 

Pengelolaan aset perlu memaksimalkan maxime asset availability atau 

ketersediaan aset, maxime asset utilization atau penggunaan aset, dan 

minimize cost ownership atau biaya kepemilikan. Dalam bukunya, Djumara 

(2007) menjabarkan langkah-langkah optimalisasi aset agar tidak terjadi 

hambatan dalam pengelolaan: 
 

A. Identifikasi aset 
 

Sebelum dilakukan langkah lebih dalam, ada baiknya untuk 

mengindentifikasi semua aset yang dimiliki. Pengelompokkan 

berdasarkan ukuran, legal status, fisik dan kondisi. Adapun tujuan dari 

pengkalsifikasian ini adalah untuk mengetahui kelengkapan dokumen, 

baik legal maupun analisis yuridis.  
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Nantinya akan diketahui aset mana saja yang bermasalah, 

sehingga dapat diberikal legal opinian. Maka pada problem tersebut, 

selanjutnya akan dilakukan penganalisisan mendalam serta bagaimana 

cara menanganinya. 
 

B. Penilaian terhadap aset tetap 
 

Penilaian bertujuan untuk mengetahu market value atau nilai pasar 

terhadap obyek properti. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa 

pendekatan, yakni, 
 

1. Pendekatan data pasar (market data approach) yang menggunakan 

metode perbandingan langsung.  
2. Pendekatan biaya (cost approach) yang menggunakan biaya 

pengganti baru disusutkan.  
3. Pendekatan pendapatan (income approach) yang menggunakan 

metode arus kas terdiskonto.  
4. Pendekatan pengembangan tanah (land development approach) 

dengan land residual method. 
 
C. Analisis optimalisasi dengan pemanfaatan fixed assets 
 

Langkah selanjutnya yakni analisis optimalisasi dengan 

memanfaatkan fixed assets. Tujuan dari dilakukannya yang untuk 

mengidentifikasi serta mengetahui aset yang masuk dalam operasional 

mupun non operasional. 
 

Pada aset operasional akan dilakukan kajian mendalam untuk 

mengetahui sejauh mana pengoptimalan pemanfaatan. Jika belum 

optimal, maka lakukan studi optimalisasi. Pengkajian tersebut dilakukan 

berdasarkan tolak ukur kebutuhan aset yang dikaitkan dengan kegiatan 

usaha. 
 

Sementara pada aset non operasional, penganalisisan dilakukan pada 

aset saat ini. Optimaliasasi aset dapat diketahui melalui penggunaan tanah 

dalam bangunan dan fungsional bangunanya ditinjau dari sisi 
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ekonomis. Analisis ini bisa mencakup segala aspek, meliputi regulasi, 

pengembangan sekitar dan peruntukkan. 
 

D. Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) 
 

Langkah selanjutnya yakni dengan Sistem Informasi Manajemen 

Aset (SIMA) yang digunakan sebagai alat untuk optimalisasi dan efisiensi 

pengelolaan aset. Konsep ini memadukan menggabungkan beberapa 

keahlian untuk menunjang pemanfaatan terbaik dari aset. 
 

Melalui langkah-langkah tersebut, pemanfaatan aset perusahaan 

yang telah dioptimalisasi juga harus sesuai dengan peruntukkan atau 

penggunaan. Pada dasarnya, hal tersebut harus sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007. 
 

Disebutkan bila pemanfaatan bisa dalam bentuk sewa, kerja sama, 

bangun serah guna, pinjam pakai, dan bangun serah guna tetapi tidak 

mengubah kepemilikan. Sebagai penunjang dari pemanfaatan, perlu 

adanya pemeliharaan yang ditentukan oleh sumber dana, metode, dan 

biaya. 
 

Dana yang digunakan untuk pemeliharaan pemanfaatan haruslah 

jelas, apakah berasal dari pendapatan atau pengelolaan aset itu sendiri. 

Kemudian, beranjak pada analisa rencana Pemanfaatan dengan tujuan 

agar berjalan secara maksimal. Adapun langkah-langkahnya yakni: 
 

1. Menyusuun data/aset barang dalam bebagai bidang,  
a. Data teknis aset  
b. Data lingkungan keberadaan aset  
c. Data legal aset  
d. Data ekonomis aset  
e. Data sosial  

2. Meniliti peluang pada aset/barang untuk pengoptimalan dari segi, 

teknis, lingkungan, legal, ekonomis dan sosial.  
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3. Mengalanisis potensi dari aset, sehingga optimalisasi dapat dilihat 

dari segi 

a. Marketability (pemasaran)  
b. Profitability (dari segi pendapatan/uang)  
c. Technical viability (dari segi teknis yang dilihat dari lingkungan)  
d. Berdasarkan legal yang sekiranya bisa cukup menunjang aset.  

4. Penyusunan rancangan program optimalisasi, meliputi:  
a. Menyusun rancangan program optimalisasi pemanfaat untuk 

masing-masing aset  
b. Menyusun perkiraan pendapatan dari aset yang 

dioptimalisasikan.  
c. Menyusun rancangan pengelola/pelaksa dari aset, seperti 

swakelola atau pihak ketiga. 
 

Secara umum tujuan dari diadakannya optimalisasi aset dan 

pemanfaatannya lebih dalam agar mudah mengidentifikasi dan 

inventarisasi semua aset milik perusahaan yang meliputi ukuran, fisik, 

legal,serta nilai pasar masing-masing. Sehingga nanti dapat dilihat 

manfaat ekonomisnya. 
 

Selain itu, dari sana juga dapat diketahui pemanfaatan aset apakah 

sesuai atau tidak. Ketidak sesuaian tersebut dapat mempengaruhi 

produksi dan market, sehingga berimbas pada masalah aset operasional 

itu sendiri. 
 

Ada pula sistem informasi dan administrasi yang lebih tertata, 

sehingga tercapainya efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset. Nantinya 

hasil akhir dari optimalisasi ini berupa sasaran tepat, strategi yang 

terealisasi, sehingga pengoptimalan aset dalam dilakukan secara 

maksimal. 
 

Manajemen dan pengelolaan aset yang baik akan membawa 

perusahaan pada tujuannya. Langkah-langkah di atas juga 

memungkinkan suatu organisasi kembali efektif dalam menjalankan  
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pengaturan operasional. Ada baiknya pula lakukan evaluasi setiap 

minggu untuk mengetahui adanya ketidak optimalan sehingga bisa 

dilakukan dengan segera, baik bagi perusahaan dalam satu wilayah 

maupun yang tersebar.  
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BAB II  
 



Sebuah perusaan atau organisasi harus mengatur kebutuhan 
operasionalnya sebaik dan seefisien mungkin. Sebab pengaturan manajamen 
yang berhubungan dengan aset merupakan hal yang paling penting untuk 
produksi barang, analisa market hingga pendapatan. 
 

Bagi perusahaan yang tersebar di seluruh area geografis perlu 

perhatian dan pengaturan lebih mendalam. Setiap wilayah memiliki kondisi 

yang berbeda-beda, hal tersebut juga berdampak pada penanganan aset itu 

sendiri. Belum lagi jumlah produksi, biaya keluar-masuk, dan lain sebagainya, 

yang mana setiap area memiliki bilangan yang tidak sama. 
 

Untuk itu, optimalisasi aset setiap perusahaan perlu dilakukan setiap 

waktu agar terjadi pemerataan antara wilayah perusahaan satu dan lainnya. 

Aset bisa berupa yang berwujud (tangible) ataupun tidak berwujud (intagible). 
 

Adapun manajemen yang dimaksud yakni mencakup empat hal, 

Planning, Organizing, Leading dan Controlling. Secara umum aset bisa 

diartikan berupa kekayaan. Kekayaan yang berwujud biasanya berupa 

gedung, peralatan, tanah dan mesin. Aset ini juga berorientasi pada 

kepentingan publik atau konsumen itu sendiri. Pada negara diwujudkan dalam 

jalan raya, pelabuhan, irigasi, jembatan, serta pembangunan lainnya. 
 

Sedangkan aset yang tidak berwujud berupa hak paten, intelektual, 

cipta, dan lain sebagainya. Dengan demikian, baik aset berwujud maupun 

tidak sebenarnya merupakan unsur untuk mencapai visi dan misi. 
 

Di sisi lain aset juga disangkut pautkan dengan nilai ekonomi baik oleh 

individu, perusahaan maupun pemerintah yang berupa finansial. Sementara 

menurut sudut pandang ekonomi yang eksplisit yaitu barang, baik yang 

dimiliki oleh organisasi, perusahaan, individu maupun pemerintah. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa ialah termasuk ke dalam tiga hal, yaitu 
 

1. Nilai ekonomi (economic value) 
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2. Nilai komersial (commercial value)  
3. Nilai tukar (exhange value) 

 

Melalui sudut pandang akuntansi, aset mencakup empat hal, yakni: 
 

1. Uang kas dan kekayaan lancar  
2. Aset jangka panjang dan tetap  
3. Prepaid and deferred assets, seperti misalnya pabrik, peralatan dan 

perlengkapan  
4. Hak tidak berwujud, seperti merk, hak cipta dan paten. 

 

Bagi suatu perusahaan, pemerintah, organisasi, pengelolaan aset 

adalah hal penting untuk kesejahteraan dan masa depan. Manajemennya 

tidaklah mudah karena mencakup segala aspek, baik keuangan, inventori, 

serta instrumen lainnya. Faktanya, sebagian dari mereka banyak yang 

merasa kesulitan pada pengaturannya. 
 

Pada produk baik berupa barang dan jasa, apabila sudah tidak layak dan 

memang telah mengalami pergeseran teknologi serta tren, maka seharusnya 

ditarik kembali dan digantikan oleh yang lebih baru serta terinovasi. Di bagian 

keuangan, segala sesuatunya yang mencakup modal, pendapatan, pengeluaran 

untuk produksi, gaji karyawan, serta pengeluaran lainnya perlu diperhatikan 

setiap hari agar nantinya lebih mudah dalam memilah dana. 
 

Sementara pada pengadaan barang produksi, seperti mesin, dan alat-

alat penunjang lainnya juga perlu ada peng-upgrade-an sesuai dengan 

perkembangan zaman serta teknologi. Segala urusan operasional juga harus 

diperhatikan untuk menciptakan sebuah tatanan atau manajemen aset yang 

optimal. 
 

Menurut Sugiama (2013), manajemen aset merupakan ilmu dan seni 

untuk mengelola kekayaan yang mencakup proses perencanaan, kebutuhan, 

mendapatkan, menginventaris, legal audit, memelihara, mengopreasikan, 

membaharakuan, menghapus hingga mengalihkannya secara efektif dan 

efisien. Dengan begitu, menurut pendapat tersebut dapat disimpulkan bila  
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manajemen aset merupakan suatu proses sistematis untuk mengelola segala 

aspek dari perusahaan. Kesimpulannya untuk menyesuaikan antara 

pengelolaan dan keuangan, berikut 5 cara untuk menghematnya: 
 

A. Identifikasi apa yang dibutuhkan oleh aset  
B. Identifikasi kebutuhan dana  
C. Memperoleh aset  
D. Menyediakan dukungan logistik dan pemeliharaan aset itu sendiri  
E. Menghapus dan kemudian memperbatui aset secara efektif efisien. 
 

Dengan demikian pengelolaan aset yang optimal memiliki tujuan yang baik 

untu perusahaan, organsasi dan pemerintahan itu sendiri. Maka itu artinya ada 

beberapa tujuan mengapa perlu sekali untuk melakukan kegiatan ini, yaitu: 
 

A. Pengelolaan secara efektif 
 

Efektif berarti suatu hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan awal. 

Setiap perusahaan atau organiasai memiliki visi dan misi dalam 

mendirikannya. Berdasarkan tujuan itulah mereka membentuk Sumber Daya 

Manusia yang terbagi ke dalam beberapa divisi. Masing-masing dari mereka 

nantinya akan bekerja sesuai dengan bagian apa yang dikelola. 
 

Maka dengan pengelolaan aset yang efektif, mereka akan 

mendapatkan tujuan yang memang telah diharapkan sejak awal. 

Sedangkan efektivitas adalah suatu tolak ukur dari tinggi rendahnya 

target, misalnya derajat kualitas, jumlah pencapaian, waktu, produksi, 

pendapatan, dan lain sebagainya. 
 

Pencapaian biasanya juga disajikan dalam bentuk prosentase dari 

target yang telah ditetapkan. Apabila target ternyata lebih tinggi dari 

perkiraan sebelumnya, maka tingkat efektivitasnya juga makin tinggi. 

Dengan begitu, efektif merupakan seluruh aspek yang mampu mencapai 

tujuan bahkan lebih sehingga perusahaan memiliki kekayaan untuknya 

bertahan. 
 

B. Pengelolaan efisien  
 

9 



 
Pengelolaan secara efisien berpusat pada penggunaan sumber daya 

rendah untuk hasil tinggi, dengan begitu akan tercipta keseimbangan rasio 

antara output dan input. Pada manajemen aset, efisiensi biasanya dikaitkan 

dengan penggunaan waktu, tenaga serta biaya. 
 

Sehingga dapat disimpulkan bila manajemen aset yang efisien ini 

lebih kepada penghematan, baik dari segi biaya, waktu dan ketepatan. 

Kendati demikian, perusahaan juga harus memperhatikan kualitas dari 

produk, jasa ataupun hal yang bersifat fisik. Apabila ada keseimbangan 

antara efisiensi, dan sesuatu yang dihasilkan, maka dipastikan akan 

berdampak pada kebaikan perusahaan itu sendiri. 
 

Dalam praktiknya, manajemen aset yang dilakukan secara tepat 

atau efisien menjadikan sistem pengaturan operasional lebih tertata serta 

sistematis. Adapun secara umum tujuan dari manajemen aset secara 

efisien yakni: 
 

1. Meminimalisir biaya selama umur aset  
2. Menghasilkan laba maksimum  
3. Mencapai penggunaan dan pemanfaatan aset secara optimal. 

 
C.  Menjaga nilai aset 
 

Optimalisasi juga berupa menjaga dan memelihara aset itu sendiri. 

Pengelolaan secara baik dapat menjaga nilainya agar memiliki usia lebih 

panjang, menghindari kerusakan yang menyebabkan nilai jualnya turun, 

serta menjaga agar tetap berkualitas. 
 

Dalam pemeliharaannya, perusahaan haruslah menyediakan biaya 

operasional sendiri. Hal tersebut bertujuan supaya menghasilkan output 

tinggi sesuai dengan tujuan awal. 
 

D. Memudahkan pembuatan anggaran 
 

Setiap perusahaan memiliki pengaturan operasional sendiri. 

Adanya operasional bertujuan untuk mengelola dan mengatur data yang  
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berhubungan biaya atau anggaran, sumber daya manusia, pengadaan 

produk dan jasa, pemutaran uang, hingga pemeliharaan. 
 

Dengan adanya optimaliasasi aset rutin yang dilakukan setiap 

minggu, sebuah perusahaan akan lebih mudah membuat perencanaan. 

Adapun yang menyangkut plan yakni dana pembelian atau konstruksi, 

sampai perpanjang usia serta penghapusan aset. 
 

E. Mengontrol penyusutan aset 
 

Adanya penyusutan biasanya terjadi pada penggunaan aset tetap. 

Biasanya berupa pengurangan kualitas, penurunan fungsi hingga nilainya. 

Namun pengelolaan aset justru akan membuatnya tetap berdaya jual tinggi 

dan terelihara dengan baik, sehingga penyusutan bisa diminimalisir. 
 

F. Sadar akan manajemen risiko 
 

Setiap organisasi atau perusahaan dihadapkan dengan hal-hal tak 

terduga di masa depan. Pesaing, perputaran mata uang, dan sistem 

perekenomian bisa mempengaruhinya. 
 

Untuk mengantisipasi, maka perusahaan haruslah sadar akan 

risiko tersebut dengan membentuk manajemen optimalisasi aset. Dengan 

begitu mereka bisa mengurangi risiko, serta menambah langkah proteksi 

atau pengendalian pada aset yang dimiliki. 
 

 

G. Prioritaskan yang perlu 
 

Pengoptimalasan aset bisa mengontrol sirkulasi keuangan dan 

operasional secara rutin. Perusahaan lebih bisa mengetahui dengan jelas 

berapa banyak pengadaan barang atau jasa yang dproduksi. Dengan 

demikian bisa mengurangi pembelian berlebih dan memprioritaskan yang 

perlu saja.  
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Optimalisasi aset dapat mengatur operasional secara teratur dan 

sistemis. Kinerja yang terstruktur akan menguntungkan bagi perusahaan 

atau organisasi yang berdampak pada perekonomian suatu negara.  
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Peran optimalisasi aset pada suatu perusahaan, organisasi atau negara 

berdampak pada penghematan biaya, kefisienan baik waktu tenaga dan 

waktu. Dalam praktiknya, untuk memaksimalkan suatu aset perlu dilakukan 

evaluasi terlebih dahulu. 
 

Apabila menemukan ketidak optimalan, maka disitulah tugasnya untuk 

kembali menata manajemen dan mencapai penggunaan aset lebih 

bermanfaat. Sebagai salah satu bentuk organisasi besar karena mengatur 

segala aspek keuangan setiap daerah, tata usaha dalam suatu negara adalah 

penting baik bagi pemerintah pusat maupun daerah. 
 

Indonesia memiliki aset yang begitu banyak untuk dapat dimanfaatkan. 

Mungkin sebagian besar masyarakat hanya tahu melalui Sumber Daya Alam, 

yang meliputi tanah, air, udara, dan semua komponen di dalamnya. Namun 

sebenarnya, aset negara dibagi menjadi tiga bagian yaitu investasi jangka 

panjang, piutang dan Barang Milik Negera (BMN). 
 

Semua perusahaan yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara 

memiliki wewenang untuk mengatur dan mengoptimalkan asetnya. Hal 

tersebut juga disesuaikan dengan kondisi geografis, karena mereka tersebar 

dalam beberapa wilayah. Tidak hanya itu, status kepemilikan, dan bangunan 

juga perlu diperhitungkan dalam pengoptimalan aset. Seperti yang tercantum 

dalam Peraturan Menteri BUMN PER-13/MBU/09/2014 Pasal 1, 
 

Direksi harus menyusun daftar Aset Tetap yang kurang dan/atau tidak 

optimal pemanfaatan disertai dengan penjelasan lokasi, kondisi, status 

kepemilikan, rencana pemanfaatan oleh perusahaan dan khusus terhadap 

Aset Tetap berubah tanah dan/atau bangunan disertai dengan penjelasan 

mengenai Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dimana Aset Tetap tersebut 

berada. 
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Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, optimalisasi pengelolaan 

BMN dilakukan dengan berbagai cara antara lain kerja sama pemanfaatan, 

penyediaan insfrastruktur, sewa, pinjam, bangun serah dan bangun serah 

guna. 
 

Dan juga tercantum pada Peraturan pemerintah no 6 Tahun 2006 Pasal 

20 tentang Bentuk pemanfaatan: 
 

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa: 
 

a. Sewa;  
b. Pinjam pakai;  
c. Kerjasama pemanfaatan;  
d. Bangun guna serah dan bangun serah guna. 

 

Pemanfaatan yang dilakukan atas kerjasama juga perlu memperhatikan 

perputaran industri, dan kebutuhan masing-masing. Sehingga dengan ini pula 

Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/08/2017 Pasal 3 menyebutkan, 
 

Kerja sama dilakukan berdasarkan pada kemanfaatan yang paling 

optimal bagi BUMN, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan 

karakteristik dan/atau dinamika industri, sektoral, dan/atau kebutuhan masing-

masing BUMN. 
 

Peraturan pemerintah no 6 Tahun 2006 tentang Kerjasama 

Pemanfaatan, Pasal 24 
 

Kerjasama pemanfaatan barang milik Negara/daerah dengan pihak lain 

dilaksanakan dalam rangka: 
 

a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik 

Negara/daerah; 

b. Meningkatkan penerimaan Negara/pendapatan daerah.  
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Tidak cukup sampai disana, pemanfaatan BMN dilakukan dengan 

optimalisasi pendayagunaan BMN berlebih yang kemudian dilaksanakan 

berdasarkan pertimbangan teknis. Kesemuanya perlu memperhatikan 

kepentingan negara atau daerah, serta umum. 
 

Sebelum masuk pada manajemen aset, perlu dilakukan pencatatan, 

inventarisasi dan revaluasi yang disertai dengan strategi manajemen agar 

koordinasi antara program dan pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. 

Kemudian, Strategic Asset Management (SAM) berfungsi menggambarkan 

siklus pengelolaan, mulai dari perencanaan sampai pelaporan. 
 

SAM kerap dikaitkan dengan penghematan biaya anggaran yang 

nantinya bisa mempengaruhi keberhasilan pada integrasi proses rencana dan 

pengelolaan. Manajemen aset di Indonesia memiliki dasar hukum, yakni pada  
UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang ditindak lanjuti PP No. 

27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 85 yang 

menyebutkan agar dilakukan inventarisasi atas BMN/D (Badan Milik 

Negara/Daerah), khusus berupa tanah dan/atau bangunan yang berada di 

kementrian/lembaga minimal sekali dalam 5 tahun. Sedangkan untuk selain 

tanah dan/atau bangunan hal itu merupakan kewenangan dan menjadi 

domain/tanggung jawab masing-masing Menteru/Pimpinan Lembaga selaku 

pengguna barang. 
 

Maka dari itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan selaku pengelolan 

barang atau BUN memerintahkan Dirjen Kekayaan Negara untuk menjadi garda 

terdepan dalam mewujudkan best practice dari tata kelola kekayaan milik negara. 

Adapun langkah-langkahnya yakni mulai pencatatan, inventarisasi dan revaluasi 

aset Negara. Pun dengan perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam 

Badan Usaha Milik Negara karena termasuk ke dalam aset. 
 

Setiap BUMN wajib melakukan pemetaan terhadap aset tetap yang 

dimiliki. Direksi harus menyusun rencana pendayagunaan terhadap aset 

tersebut sehingga ke depannya perusahaan-perusahaan milik negara tidak 

lagi kekurangan asetnya.  
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Mereka perlu melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagai bentuk 

dari pendayagunaan. Hal ini Sebagai mana yang dituliskan dalam Peraturan 

Menteri BUMN PER-13/MBU/09/2014, Pasal 2: 
 

(1) Dalam rangka optimalisasi nilai perusahaan, BUMN melakukan 

pendayagunaan Aset Tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai.  
(2) Pendayagunaan Aset Tetap dapat dilakukan sendiri oleh BUMN atau 

melalui kerjasama dengan pihak lain. 

(3) Pendayagunaan Aset Tetap yang dilakukan sendiri oleh BUMN, 

pelaksanaannya sepenuhnya menjadi kewenangan Direksi sesuai 

dengan mekanisme internal perusahaan.  
(4) Pendayagunaan Aset Tetap melalui kerja sama dengan pihak lain, 

dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.  
(5) Direksi dapat menyusun peraturan lebih lanjut yang diperlukan 

dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini. 
 

Namun demikian, segala aspek yang berhubungan optimalisasi aset 

negara dari Badan Usaha Milik Negara perlu persetujuan dari pemerintah. 

Pendayagunaan tersebut diharapkan memperhatikan asas transparansi, 

akuntabilitas, kemandirian, pertanggung jawaban serta kewajaran. 
 

Pada aset tetap diharapkan agar tidak mengganggu kegiatan usaha 

utama BUMN, sehingga dalam kegiatan manajemennya bisa lebih optimal. 

Pendayagunaan aset tetap sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan 

Menteri, tidak termasuk pemanfaatan Aset Tetap untuk keperluan Instansi 

Pemerintah di kawasan kebandarudaraan dan kepelabuhanan. Karena dua 

wilayah tersebut sudah wewenang dari imigrasi, bea cukai dan karantina. 
 

Peraturan Menteri BUMN PER-13/MBU/09/2014, Pasal 4 Ayat 2, 

Pendayagunaan Aset Tetap yang sedang dalam proses pengkajian dan/atau 

proses persetujuan pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan.  
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Maka tidak hanya pada negara dan BUMN saja yang perlu mengikuti 

peraturan dari pemerintah, pun dengan perusahaan swasta atau individu harus 

melakukan optimalisasi aset guna menunjang kebutuhan serta masa depan. 
 

Dalam pelaksanaannya, optimalisasi aset pada daerah ataupun swasta 

juga perlu adanya perencanaan kebutuhan, berupa anggaran. Guna dari 

manajemen ini memang untuk memangkas biaya yang tidak begitu 

dibutuhkan. Kendati demikian perhitungan awal yang berpatok pada evaluasi 

bisa menjadikannya lebih akurat. Seperti yang tertulis dalam Peraturan 

pemerintah no 6 Tahun 2006 tentang Perencanaan Kebutuhan dan 

Penganggaran, Pasal 9 
 

1) Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah disusun 

dalam rencana kerja dan anggaran kementerian 

negara/lembaga/satuankerjaperangkatdaerah  
setelahmemperhatikan ketersediaan barang milik 

negara/daerah yang ada. 
 

2) Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada 

standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. 
 

3) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh pengelola barang 

setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinasteknis terkait. 
 

 

Maka bisa disimpulkan bila antara perusahaan swasta maupun BUMN, 

serta instansi yang tersebar di seluruh wilayah harus berkoordinasi untuk 

mewujudkan optimalisasi aset yang baik demi tujuan awal.  
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Aset atau aktiva merupakan komponen penting untuk mendukung 

kegiatan-kegiatan dalam suatu perusahaan maupun pemerintahan. Instansi 
memiliki jumlah kekayaan yang nantinya digunakan untuk mengembangkan 
dan mengelola seluruh aspek operasional maupun non. 
 

Aset biasanya erat kaitannya dengan keawajiban atau hutang serta 

ekuitas. Kedua komponen tersebut merupakan bagian dari elemen neraca 

yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pengelolaannya, patut dilakukan 

revaluasi dari seluruh bagian kerja, keuangan, saham, dan semua kegiatan 

yang menunjang perkembangan perusahaan. 
 

Aset perusahaan atau negara juga merupakan seluruh sumber daya 

yang bisa berupa benda atau hak yang dikuasai sebelumnya. Biasanya 

perusahaan memperolehnya dari transaksi atau kegiatan di masa lalu. Hal 

yang bisa dikatakann sebagai aset yakni yang berupa mata uang, baik dolar, 

rupiah atau lainnya. Bisa pula berupa produk, barang, mesin dan semua yang 

dimiliki. 
 

Namun ada pula yang berpendapat bila aset juga merupakan suatu 

manfaat ekonomik masa depan yang diperoleh dari kegaiatan masa lalu. 

Yang seperti ini nantinya akan digunakan untuk menjalankan kegiatan, yang 

meliputi pembiayaan, operasi usaha, ataupun investasi. 
 

Beberapa aset yang tidak berjalan atau macet, sehingga tidak 

teroptimalisasi dengan baik maka perlu perhatian ekstra. Adapun contoh 

hubungannya dengan equity yaitu, kas perolehannya bisa dilakukan dengan 

berbagai cara, hutang atau kewajiban dan ekuitas itu sendiri. 
 

A. Aset, Ekuitas dan Kewajiban 
 

Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan bisa diukur dengan 

satuan uang serta sistem pengurutannya. Hal tersebut dapat dikerjakan 
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berdasarkan seberapa cepat perubahan dikonversi menjadi satuan uang 

kas. 
 

Bisa dimulai dari aset yang berupa properti, yakni tanah, gedung 

yang akan dijual namun dicatat sebagai inventory atau nama barang 

dagang lainnya. Alasannya yakni aset perusahaan yang berupa properti 

adalah yang paling berharga. 
 

Sementara itu dalam ilmu akuntansi, aset merupakan wujud kekayaan 

yang memiliki nilai sama dengan sumber, yaitu ekuitas ditambah Ekuitas 

Dana. Sedangkan Kewajiban adalah hutang kepada pihak ketiga sebagai 

akibat dari transaksi keuangan masa lalu (di tahun sebelumnya). 
 

Bisa juga berupa penerimaan yang perlu dibayar kembali. Jadi, 

dalam hitungan akuntansi, bertambahnya kewajiban dapat menyebabkan 

peningkatan aset dan/atau berkurangnya ekuitas dana. Sebaliknya, 

berkurangnya kewajiban menjadikan berkurangnya aset namun ekuitas 

dana bertambah. 
 

B. Definisi Ekuitas 
 

Secara umum, ekuitas dapat diartikan sebagai modal yang 

divenstasikan dalam suatu usaha. Berarti jumlah kekayaan bersih yang 

merupakan selisih anatara jumlah aset dan kewajiban. Dalam hitungan 

akuntansi, bertambahnya ekuitas dana menyebabkan meningkatnya aset 

dan/atau berkurangnya kewajiban. Sementara apabila ekuitas dana 

berkurang, maka aset berkurang dan kewajiban bertambah. 
 

Aset = Kewajiban + Ekuitas 
 

Pengertian lainnya menyebutkan bila equity merupakan hak 

resiudal atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan semua liabilitas. 

Nantinya jumlah ekuitas ditampilkan dalam bentuk laporan keuangan 

yang disesuaikan dengan pengukuran aset serta liabilitas.  
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Adanya investasi ekuitas yakni berguna untuk menyimpan saham 

stok di suatu pasar modal oleh individu serta dana. Kesemuanya 

bertujuan untuk mengantisipasi pendapatan dari deviden dan keuntungan 

modal apabila nilai saham meningkat. 
 

Kegiatan itu juga berhubungan dengan akuisisi saham 

(kepemilikan) dengan ikut serta dalam perusahaan swasta yang tidak 

tercatat di bursa atau perusahaan baru. Saat investasi mulai dilakukan, 

maka disitulah disebut dengan investasi modal ventura. Hal ini diketahui 

memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan investasi pada 

perusahaan yang tercatat dalam bursa. 
 

Ekuitas juga bisa diartikan sebagai hak residual untuk 

menunjukkan dirinya bukanlah kewajiban. Seperti yang dituliskan oleh 

Godfrey, Hodgson dan Holmes (1997), untuk membedakan kewajiban 

dan ekuitas berdasarkan tiga kriteria, yaitu hak masing-masing pihak 

penyelesaian klaim, hak penggunaan aset dalam operasi serta substansi 

ekonomik perjanjian. 
 

Untuk itu kreditor dan pemegang saham sama-sama memiliki hak 

klaim untu melunasi atas dana yang ditanamkan di perusahaan. Adapun 

hal-hal yang melekat pada kreditor yakni, 
 

1. Penyelesaian klaim pada tanggal tertentu melalui transfer aset  
2. Prioritas diatas pemilik dalam penyelesaian klaim dalam hal likuidasi. 
 

Dapat diartikan bila hak kreditor dan pemegang saham berbeda 

dalam penggunaan aset. Akuitas pemegang saham digolongkan menjadi 

dua bagian, yaitu modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dipecah 

jadi modal saham, yang kemudian sebagai modal yuridis dan setoran 

tambahan. Sementara laba ditahan disebut dengan pos ekuitas 

pemegang saham.  
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C. Liabilitas 
 

Sebelum mengelola asetnya, perusahaan lebih baik melakukan 

evaluasi dari peristiwa masa lalu. Inilah yang kemudian timbul adanya 

liabilitas. Contohnya, pembelian barang atau penggunaan jasa 

menimbulkan utang usaha. Apabila dibayar dimuka atau pada saat 

penyerahan serta penerimaan pinjaman bank, maka timbullah liabilitas 

untuk membayar kembali pinjaman itu. 
 

Penyelesaiannya yakni dengan membebaskan dari kreditur yang 

melibatkan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya yang 

sekiranya punya manfaat di masa yang akan datang. Adapun 

penyelesaian kewajiban bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu 

dengan pembayaran kas, aset lain, jasa, kewajiban tersebut serta 

lainnya, dan konversi kewajiban menjadi ekuitas. 
 

D. Modal setoran dan laba ditahan 
 

Modal setoran dan laba ditahan merupakan dua hal yang penting 

dalam ekuitas. Laba ditahan merupakan indikator daya laba. Nantinya, 

aspek ini harus dipisahkan dengan modal setoran, walaupun jumlah akhir 

yang telah ditotal membentuk ekuitas pemegang saham . 
 

Jadi, laba ditahan merupakan jumlah rupiah yang nantinya 

digunakan untuk pembagian deviden. Sedangkan modal setoran adalah 

dana dasar yang harus dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan 

kepada pihak lain. 
 

E. Modal yuridis 
 

Modal setoran dibedakan lagi menjadi modal yuridis dan setoran 

lain. Pada modal yuridis terjadi karena ketentuan hukum yang memang 

mengharuskan adanya sejumlah rupiah. Yang mana nominal tersebut 

harus dipertahankan dengan tujuan untuk melindungi pihak lain. 

Sehingga dengan adanya ini muncullah nilai nominal dan minimum.  
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F. Perubahan pada modal setoran 
 

Adanya perhitungan modal setoran bertujuan untuk membedakan 

antara perubahan akibat transaksi operasi. Salah satu yang bisa 

mengubah modal setoran yakni pemesanan saham. 
 

Misalnya saja, saat perusahaan mulai didirikan, mereka mulai 

melakukan penawaran publik perdana. Mereka telah menetapkan soal 

modal dasar. Dengan demikian perusahaan akan mencetak sertifikat 

saham. 
 

Saat saham sudah dijual dan pembeli sudah membayar maka 

sertifikat saham akan diserahkan. Jumlah rupiah yang diterima oleh 

perusahaan diimbangi oleh modal setoran. Jadi investor yang memang 

berniat membeli saham seharusnya memesan terlebih dahulu dengan 

harga penawaran yang sesuai. Sementara jumlah rupiah dari pesanan 

saham bisa diakui sebagai modal setoran apabila memenuhi dua syarat, 

yaitu dibatalkan dan pelunasan tidak terlalu lama. 
 

Jadi kesimpulannya aset dapat diperoleh dari penambahan 

Kewajiban dan/atau Ekuitas Dana. Sebaliknya, apabila aset dapat 

digunakan untuk pengurangan Kewajiban dan/atau pengurangan Ekuitas 

Dana. 
 

Ekuitas sendiri terdiri dari dari kejadian/transaksi yang bersumber 

dari transakasi akrual serta kas. Kemudian keduanya diakumulasi dalam 

Saldo Anggaran Lebih (SAL), di dalamnya ada Pendapatan LRA dan 

penerimana pembiayaan menambah SAL dan Belanja serta pengeluaran 

pembiayaan akan mengurangi SAL.  
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Salah satu syarat berdirinya sebuah perusahaan yakni menajemen. 

Pengaturan dalam segala aspek, mulai dari SDM, produksi, kualitas barang 

serta jasa, hingga keluar masuknya modal serta saham merupakan hal yang 

paling menentukan baik dan buruknya perusahaan tersebut. 
 

Mereka juga mengatur aktivitas di dalam sesuai dengan kebijakan 

masing-masing, namun tetap memperhatikan peraturan pemerintah. Dengan 

berpegang pada dua rules tersebut, maka perusahaan bisa menjalankan 

kegiatan operasional maupun non lebih teratur dan tertata. 
 

Dalam menjalankan kegiatannya, mereka juga bergantung pada kondisi 

keuangan. Alur keuangan yang jelas dan lebih transparan menjadikan suatu 

perusahaan, organisasi atau instansi pemerintah mencapai tujuannya di masa 

depan. Jumlah uang yang dimiliki atau kekayaan inilah yang disebut dengan 

aset. 
 

Kekayaan yang diperoleh dari masa lampau (transaksi yang telah 

berlalu) tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan kegiatan 

perusahaan, sehingga nantinya memungkinkan untuk perkembangan di masa 

yang akan mendatang. 
 

Maka dari itu perlu adanya optimalisasi aset sebagai upaya untuk 

memaksimalkan kekayaan agar tetap bertahan, atau mungkin bertambah. 

Sehingga di masa yang akan datang perusahaan lebih menjalankan 

usahanya secara maksimal. 
 

Tidak hanya itu, optimalisasi aset merupakan kegiatan yang berfungsi 

untuk mengoptimalkan potensi, baik fisik, lokasi, jumlah/volume, legal, 

ekonomi, dan nilai. Sebelum melakukan pengoptimalisasian, ada baiknya 

untuk melakukan pengklarifikasian antara aset yang berpotensi dan tidak. 
 

Aset yang berpotensi dikelompokkan lagi berdasarkan sektor-sektor 

unggulan, sebab merupakan tumpuan dari perusahaan. Maka dari itu, hal 
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tersebut berguna untuk pengembangan ekonomi, baik dalam jangka pendek, 

menengah dan panjang. 
 

Selama mencari aset yang perlu dioptimalkan harus dilihat terlebih 

dahulu dengan teliti untuk mengetahui penyebab, mulai dari faktor 

permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi ataupun lainnya. Apabila sudah 

ditemukan, maka diputuskanlah bagaimana strategi dan program untuk 

mengoptimalkan aset yang dikuasai. 
 

Menurut kepemilikannya, aset dibagi menjadi dua bagian, yakni 
 

1. Aset publik  
2. Aset yang dimiliki oleh begara dan dimanfaatkan untuk kepentingan 

umum  
3. Aset non publik/privat yang mana dimiliki oleh pribadi dan kemudian 

dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. 
 

Sedangkan menurut Budi Susilo (2005), aset dikategorikan menjadi 

beberapa bagian: 
 

1. Aset operasional yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan 

dan kemudian digunakan untuknya pula. Kekayaan ini dipakai 

secara berkelanjutan dan atau bisa dipakai di masa yang akan 

datang. Tidak hanya itu, bahkan bisa dikuasai untuk digunakan. 

 

Sebagian mengira bila aset ini sama dengan kekayaan khusus. 

Namun faktanya aset khusus berupa prasarana dan aset 

peninggalan sejarah yang dikontrol oleh pemerintah. Akan tetapi 

secara fisik memang tidak harus dihuni untuk kepentingan 

operasional, namun tetap diklarifikasikan dalam golongan ini.  
2. Aset non operasional merupakan bagian integral dari operasional 

perusahaan. Salah satu jenisnya yaitu aset berlebih yang mana tidak 

digunakan untuk penggunaan berkelanjutan. Oleh sebab itu, sifatnya 

surplus terhadap persyaratan operasional.  
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3. Aset infrastruktur memiliki tujuan untuk melayani kepentingan publik. 

Ada pun yang tidak terkait ke dalamnya yakni biaya pengeluaran 

yang ditentukan oleh kontinuitas penggunaan aset bersangkutan.  
4. Aset komunitas merupakan milik pemerintah yang penggunaannya 

terus menerus karena tidak ditetapkan dan terkait dengan 

pengalihan terbatas (tidak dapat dialihkan). 
 

Dalam suatu perusahaan, aset yang nilainya paling besar adalah aset 

tetap. Biasanya diambil dari yang nilainya tertinggi dalam neraca entitas. 

Nantinya akan digunakan dalam operasional entitas dan tidak dijual. 
 

Aset tetap juga diklarifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan 

fungsinya dalam aktivitas operasional. Ialah dibagi lagi menjadi dua kelompok 

yakni berwujud (tangible) serta tidak berwujud (intagible). 
 

A. Modifikasi data akuntansi dari aset operasional 
 

Perbedaan manajamen dalam suatu perusahaan membuat adanya 

ketidak samaan ukuran-ukuran akuntansi tradisional seperti return on 

equity serta rasio-rasio lain. Hal tersebut menjadikan antara perusahaan 

satu dan lainnya memiliki efisiensi operasi yang berbeda. 
 

Jumlah rasio itu digunakan sebagai ukuran dari penilaian kerja 

manajer. Orang yang memanajemen tersebut akan dinilai berdasarkan 

operating income (EBIT) yang dihasilkan dari aset operasional. 
 

Cara pertama memodifikasi data akuntansi yakni dengan membagi 

total aset, aset operasional dan non. Aset operasional terdiri dari kas, 

piutang dagang, aset tetap untuk usaha dan persediaan. Sedangkan non 

operasional berupa invenstasi pada subsidiary, tanah dan surat-surat 

berharga. 
 

Tidak cukup sampai di sana, aset operasional dibagi lagi menjadi 

dua kelompok, yaitu modal kerja dan aset tetap atau fixed asset. Sumber 

utama dari modal yakni investor. Namun tidak semuanya didapat dari  
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mereka, akan tetapi bisa juga melalui supplier – utang dagang, dana 

utang gaji dan utang pajak. 
 

Dalam artian perusahaan akan memperoleh dana pinjaman jangka 

pendek dari pemasok, karyawan dan perpajakan. Dengan begitu, utang 

dagang, utang dagang, utang gaji, serta utang pajak bersifat bebas 

karena tidak ada biaya pemakaian. 
 

Semua aset yang digunakan dalam operasi perusahaan 

dinamakan dengan modal kerja operasional. Apabila operating working 

capital dikurangi utang dagang dan utang gaji/pajak, maka hasilnya akan 

didapat modal kerja operasi (net operating working capital). Sementara 

modal kerja operasional bersih sama halnya dengan semua aset lancar 

namun tidak ada bunga. 
 

Jika dituliskan dalam bentuk rumus maka, 
 

Modal kerja operasi bersih = (kas + piutang dagang + persediaan) – 

(utang dagang + akrual) 
 

Total modal operasi bersih = Modal kerja operasi bersih + aset tetap bersih 
 
 

 

B. Rasio aset operasional 
 

Dalam pengoptimalan aset perlu dilakukan dengan ketelitian serta 

memiliha antara bagian satu serta lainnya. Dalam perhitungannya akan 

dihasilkan jumlah berupa rasio yang menunjukkan banyak sedikitnya aset 

atau pendapatan suatu perusahaan. 
 

Aset operasional tidak memasukkan aset masa lalu (past-oriented 

asset) atau masa mendatang (future-oriented asset). Past oriented asset ada 

karena kesalahan yang lalu, sehingga terjadi kerugian akibat persaingan atau 

perubahan rencana bisnis  
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Sedangkan future oriented bisa berupa tanah yang tidak dijual. 

Tujuannya untuk spekulasi dan pabrik yang sedang dibangun. Pada akhirnya 

akan diperoleh pertumbuhan perusahaan untuk menghasilkan penjualan di 

masa nanti. 
 

Kesimpulannya, apabila produksi selama satu tahun meningkat maka 

akan terjadi kebaikan dari kegiatan operasi. Sehingga akan terjadi 

peningkatan kapasitas produksi, dan pendapatan meningkat. 
 

Adanya pengelolaan aset dapat memberikan informasi dan sebagai alat 

untuk menganalisa, sehingga kekayaan bisa diatur serta digunakan secara 

efektif. Dengan begitu nantinya bisa juga digunakan untuk kebutuhan masa 

yang akan datang. 
 

Pengoptimalan aset operasional biasanya dilakukan pada tata kelola 

yang salah, sehingga terjadi kerugian akibatnya. Proses pengaturan ini 

dilakukan dengan analisis data-data yang ada, inspeksi atas penugasan yang 

diberikan, serta meneliti sumber daya yang digunakan, biaya, cara kerja serta 

adanya perubahan. 
 

Maka adapun tujuan dari pemeliharaan aset operasional yakni untuk 

menjaga serta memperbaiki seluruh aset agar bisa dioperasikan dan berfungsi 

sesuai harapan. Dengan begitu tujuan awal dari perusahaan bisa tercapai. 
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Dalam dunia ekonomi dan akuntansi, kekayaan yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan, organisasi atau pemerintahan disebut juga dengan aset. 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2005 tentang Standard Akuntansi 

Pemerintah (SAP) pernyataan no. 62, aset dikategorikan menjadi aset lancar 

dan non. Maka secara otomatis aset tetap masuk ke dalam non lancar. 
 

Pada pernyataan nomor 66, aset tetap meliputi tanah, peralatan mesin, 

gedung, jalan, jaringan, irigasi, bangunan dan kontruksi yang masih dalam 

pengerjaan. Maka untuk mengelola itu semua dibutuhkan pengaturan 

sistematis dan teratur pada laporan keuangan. 
 

Halim (1997) mengatakan bila laporan keuangan harus disusun secara 

sistematis agar posisi aktiva atau aset dapat diketahui. Tidak hanya itu, baik 

modal, serta utang suatu perusahaan juga bisa dianalisis dengan neraca 

tersebut. Menurut Bastian (2001), untuk melaporkan kondisi keuangan ada 

beberapa neraca yang bisa disajikan, yakni aktiva lancar, tetap, kewajiban 

lancar, jangka panjang dan ekuitas. 
 

Sementara menurut Budisusilo (2005) menuliskan bila aset tetap 

adalah yang berwujud dan memiliki manfaat lebih dari 12 bulan. Namun 

apabila tidak digunakan untuk keperluan operasional, maka harus disajikan 

pada pos aset lainnya. 
 

Budisusilo juga membagi aset ke dalam empat bagian, yaitu operasional,  
non operasional, infastruktur serta commonity. Masing-masing 

pengelompokkan tersebut disesuaikan dengan penggunaannya. 
 

Salah satu jenis aset yang menjadi pertimbangan perusahaan karena 

masih bisa dioptimalkan, yakni aset non operasional. Adapun pengertiannya 

yakni merupakan bagian dari integral operasional perusahaan atau 

pemerintahan. Kemudian diklasifikasikan sebagai aset berlebih. 
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Sementara itu, aset berlebih adalah kekayaan non integral yang tidak 

dipakai untuk penggunaan secara berkelanjutan atau mempunyai potensi 

untuk digunakan di masa yang akan datang. Itulah sebabnya, non 

operasional asset bersifat surplus terhadap persyaratan operasional. 
 

Menurut Queensland Goverment (2007), aset non operasional 

dikategorikan sebagai aset bangunan. Penggunaanya yakni untuk non 

operasional atau yang sudah di non aktifkan. Misalnya saja aset yang sedang 

dalam proses penghapusan. 
 

A. Komponen aset non operasional 
 

Kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan bukan hanya terletak 

pada kas, piutang, persediaan, pajak, investasi, dan lain sebagainya. 

Adapun yang termasuk di dalamnya yakni non operasional yang meliputi 

investasi, efek yang dapat diperdagangkan, investasi ekuitas non 

strategis & investasi pada operasi yang telah dihentikan sebelum dijual. 
 

Kewajiban dalam non operasional yakni obligasi dan jangka 

panjang lainya. Dimana komponen tersebut dikenakan bunga dan bagian 

tidak lancar sewa guna usaha modal. 
 

B. Siklus menajemen aset non operasional 
 

Sebelum mengelola aset secara menyeluruh, ada baiknya untuk 

melakukan tahap pertahap mulai dari perencaaan dan pengevaluasian 

penggunaan aset terdahulu. Pada aset non operasional, pengoptimalan 

dimulai dari analisis terhadap pemanfaatan kondisi aset eksisting. Hal 

tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah pemanfaatan telah 

maksimal dilihat dari segi penggunaan tanah dalam pembangunan, serta 

fungsi pembangunnya dari sisi ekonomis. 
 

Berikut merupakan langkah dari pengoptimalan kekayaan yang 

juga melibatkan aset non operasional: 
 

1. Perencanaan kebutuhan aset 
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Perencanaan aset menentukan tujuan akhir dari sebuah 

perusahaan, instansi pemerintahan atau organisasi. Di dalamnya 

yakni pengadaan, rencana pemeliharaan, pemanfaatan, pemindah 

tanganan, hingga penghapusan aset (non operasional).  
2. Pengadaan  

Pengadaan bertujuan untuk memperoleh aset, barang ataupun jasa. 

Adapun yang melaksanakannya menurut Sugiama (2013) adalah 

pihak internal ataupun eksternal sebagai pemasok aset yang 

bersangkutan. 

 
Putusan pengadaan diambil dari kerangka perencanaan terpadu yang 

dihitung dari kebutuhan, keuangan, keterbatasan anggaran, ataupun 

tujuan perusahaan. Tidak lupa pula sumber daya secara keseluruhan.  
3. Inventaris  

Kegiatan ini meliputi pendataan, pencatatan, pelaporan, serta 

dokumentasi aset di waktu tertentu. Biasanya dilakukan untuk 

mendapatkan data dari seluruh aset perusahaan yang didapat dari 

investasi, maupun hibah. 

4. Legal audit  
Tahap ini adalah untuk mengetahui soal kepemilikan aset yang 

dimiliki. Tentu saja yang berdasarkan hukum.  
5. Penilaian  

Mengestimasi nilai dari sebuah aset di waktu tertentu perlu 

pertimbangan dan melihat kondisi pasar. 

6. Pengoperasian serta pemeliharaan  
Pengoperasian aset berlaku apabila digunakan sesuai dengan 

fungsinya, yaitu meliputi penggunaan serta pemanfaatan. Dalam 

proses ini juga perlu pemeliharaan untuk menjaga fungsi dan 

kelayakan dari kekayaan aset.  
7. Rejuvinasi  

Rejuvinasi atau pembaharuan merupakan kegiatan untuk 

memperbarui aset yang telah lama. Tujuannya yakni untuk 

mengembalikan aset pada kondisi semula. 
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8. Penghapusan aset  
Aset yang dihapuskan biasanya berasal dari non operasional. Hal 

tersebut dikarenakan sudah tidak memungkinkan untuk diperbaharui 

dari segala aspek, baik dari segi ekonomi ataupun fungsi. 

9. Pengalihan  
Aset non operasional yang telah dihapus bisa dialihkan dengan 

penjualan, hibah, hingga pemusnahan. 
 
C. Penilaian kembali aset tetap 
 

Pada aset non operasional yang akan dihapuskan, sebaiknya 

dilakukan revaluasi. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah 

kekayaan masih bisa dioptimalkan atau tidak. 
 

Revaluasi, utamanya pada aset tetap diakibatkan karena adanya 

kenaikan nilai tetap di pasaran. Bisa juga disebabkan oleh rendahnya 

nilai aset dalam laporan keuangan, sehingga tidak mencerminkan nilai 

yang wajar. 
 

Kekayaan perusahaan yang dapat dinilai kembali ini biasanya pada 

aset tetap berwujud atau yang berada di Indonesia. Biasanya mereka 

digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. 
 

Adapun tujuannya yakni untuk melakukan peninjauan kembali 

terhadap aset perusahaan yang tadinya macet, sehingga nantinya 

kembali bisa diperhitungkan dan mencerminkan nilai dari suatu 

perusahaan sebenarnya. Sedangkan manfaatnya yakni, neraca akan 

menunjukkan posisi kekayaan yang wajar. 
 
 
 

 

D. Penilaian pasar dan wajar 
 

Pada saat melakukan penilaian kembali atau revaluasi, alangkah 

lebih baik untuk memperhatikan peraturan perusahaan atau pemerintah. 
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Kesemuanya harus melalui izin terlebih dahulu sebelum memulai 

pengoptimalan. 
 

Pada PSAK No. 16 (2007), suatu entitas harus memiliki model 

biaya atau revaluasi sebagai kebijakan akuntansi suatu entitas. Serta 

menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset dalam kelompok 

yang sama. Jika entitas menggunakan model biaya, maka setelah diakui 

sebagai aset, maka tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi 

akumulasi penyusutan dan rugi penurunan. 
 

Sedangkan pada model revaluasian bisa diakui sebagai aset 

apabila sudah bernilai wajar. Perhitungan tersebut berdasarkan 

pengukuran secara andal dan pencatatan pada jumlah penilaian. 

Revaluasi bisa diperoleh dari nilai wajar pada tanggal penilaian dikurangi 

dengan akumulasi penyusutan, serta rugi penurunan nilai setelah tanggal 

revaluasi. 
 

Jika jumlah aset tercatat turun, maka penurunan tersebut diakui 

dalam laporan laba rugi. Akan tetapi pada aset yang sudah pernah 

dilakukan penilaian sebelumnya dan mengalami kenaikan, maka 

langsung dikreditkan ke ekuitas. Sehingga penurunan nilai akibat 

revaluasi langsung didebitkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi 

dengan catatan jumlah maksimal yang bisa didebet. Angka tersebut 

sebesar saldo surplus revaluasi, sementara sisa nilai penurunan 

dibebankan ke laporan laba rugi. 
 

Langkah pada akumulasi penyusutan tanggal revaluasi 
 

1. Dilaporkan dalam bentuk proposal yang bertujuan agar jumlah 

tercatat aset setelah direvaluasi sama dengan jumlah revaluasian. 

Cara ini bisa digunakan jika aset yang direvaluasi dengan pemberian 

indeks untuk menentukan biaya pengganti yang sudah disusutkan. 

2. Penghapusan terhadap jumlah bruto dari aset dan neto sesudah 

disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. 

Cara ini sering digunakan pada kekayaan dalam bentuk bangunan. 
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Maka aset non operasional tetap masih bisa dioptimalkan dengan 

cara menilai kembali atau evaluasi ulang. Hal tersebut bertujuan untuk 

mencari titik ketidak optumalan, sehingga bisa diolah semaksimal 

mungkin. 
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Aset yang dimiliki perusahaan, pemerintahan, dan organisasi 

merupakan kekayaan yang bisa diolah untuk tujuan ke depannya. 

Biasanya dalam ilmu akuntansi ialah disebut juga dengan aktiva, yang 

mana pengelolaan secara maksimal akan mendatangkan kesejahteraan 

bagi pihak yang memilikinya. 
 

Kekayaan yang diperoleh itu didapat dari masa lalu, yang 

kemudian diolah atau diputar hingga kemudian bisa digunakan di masa 

sekarang dan nanti. Namun adapula yang dikatakan merugikan, yakni 

apabila justru menjadi beban biaya bagi perusahaan karena tidak 

produktif atau kurang pengoptimalan dalam penggunaan. 
 

Dikatakan menguntungkan apabila bisa memberikan keuntungan 

secara finansial bagi suatu pemerintahan, perusahaan atau organisasi. 

Pada aset lahan dan bangunan yang tidak produktif bisa merugikan 

perusahaan karena mereka harus mengeluarkan anggaran lebih untuk 

memenuhi kebutuhan, seperti biaya pemeliharaan, pajak bumi, dan lain 

sebagainya. 
 

Sementara penggunaan yang tidak optimal pada aset operasional 

akan menyebabkan pengelolaan barang, jasa, keuangan dan SDM tidak 

berjalan sebagaimana mestinya. Lalu pada akhirnya akan menyebabkan 

kerugian pada perusahaan itu sendiri. 
 

Maka dari itu menurut Hidayat (2012), adapun tujuan dari 

optimalisasi aset yaitu untuk memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh 

perusahaan dengan menghapuskan yang tidak produktif. Selain itu juga 

bisa menjadi peluang untuk penyerapan tenaga kerja, sehingga 

menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. 
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Selain itu, pengoptimalan aset merupakan upaya manusia untuk 

mengatasi kesenjangan. Oleh karenanya, dana harus dialokasikan sebaik 

mungkin agar berdampak pada kepuasan maksimal. Dalam praktiknya, 

optimalisasi aset erat kaitannya dengan biaya, input atau barang serta jasa. 

Maka dari itu, perlu ada perencanaan matang dengan tujuan agar bisa 

membuat cost seminim mungkin tetapi hasilnya maksimal. 
 

Salah satu cara untuk menaikkan tingkat aset dan penggunaannya 

yang maksimal perlu adanya kerjasama ekonomis. Adapun manfaatnya 

yaitu meningkatkan pendapatan, aset teroptimalisasi, meningkatkan 

status kepemilikan serta penguasaan aset, dan mengurangi beban biaya 

perusahaan (cost saving). 
 

Maka dalam optimalisasi aset juga dikenal dengan adanya istilah 

cash flow. Apa yang dimaksud cash flow dan bagaimana peranannya 

untuk memaksimalkan kekayaan suatu perusahaan? 
 

A. Definisi cash flow 
 

Secara umum cash flow bisa diartikan sebagai daftar penerimaan 

dan pengeluaran uang kas dari suatu proyek. Adanya pencatatan 

tersebut bisa mengetahui jumlah nominal uang kas, yang mana nanti 

bisa diolah untuk pemaksimalan setiap kegiatan dalam perusahaan. 
 

Analisis dengan cash flow ini banyak digunakan oleh perusahaan 

yang bergerak di bidang konstruksi, atau mereka yang mengalami 

likuidasi yang disebabkan oleh kurang optimalnya perencanaan flow. 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, langkah pertama untuk 

mengoptimalkan aset yakni perencanaan. 
 

Perencanaan bisa dimulai dengan menyusun aliran kas masa 

depan. Cara ini dianggap yang paling sulit dalam analisa proyek 

modal/invetsasi. Alur kerjanya yakni apabila sebuah proyek modal awal 

mulanya membutuhkan biaya investasi, nantinya akan menghasilkan 

aliran kas tahunan. 
 
 

 

46 



 
Aliran kas disajikan dalam gambar grafis yang menunjukkan 

seluruh informasi diperlukan. Data ini kemudian dianalisis mulai dari 

rencana investasi yang meliputi penerimaan dan pengeluaran selama 

periode tertentu. Sistematikanya dikelompokkan menjadi aliran kas 

kegiatan operasi, investasi dan pendanaan atau pembiayaan (financing). 
 

Pengambilan keputusan investasi harus melalui aliran kas keluar 

(cash outflow), yang mana dikeluarkan oleh perusahaan, dan aliran kas 

masuk (cash inflow) yang didapat dari investasi. Ada pun 3 jenis aliran 

kas atau flow, yakni: 
 

a. Initial cash flow 
 

Cashflow ini merupakan aliran kas yang berhubungan dengan 

pengeluaran kas pertama kali untuk investasi. Contohnya yakni 

harga perolehan tanah, pembangunan, pembelian mesin, pabrik dan 

investasi aset. 
 

b. Operational Cashflow 
 

Cashflow operasional yakni aliran kas yang terjadi selama usia 

investasi. Ialah yang berasal dari pendapatan dikurangi dengan 

biaya pengeluaran perusahaan. 
 

Cash inflow nantinya akan dibandingkan dengan cash outflow 

untuk menutupi investasi. Biasanya diterima setiap tahun selama 

usia investasi yang berupa kas masuk bersih atau proceeds. 
 

Besarnya proceeds didapat dari laba setelah pajak atau 

Earning After Tax yang ditambahkan depresiasi. Namun investasi 

aset tetap berasal dari modal sendiri ataupun hutang. Ada dua 

rumus untuk menghitung proceeds, yakni: 
 

 

Laba Bersih Setelah Pajak + Depresi, atau 
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Laba Bersih Setelah pajak + Depresiasi = Bunga (1-Pajak) 

c. Cashflow terminal 
 

Cashflow ini berasal dari aliran kas masuk yang diterima oleh 

perusahaan sebagai akibat dari usia suatu investasi. Terminal 

cashflow baru bisa diperoleh di akhir proyek investasi. Selain itu juga 

bisa diperoleh dari nilai sisa (residu) dari aset dan modal kerja. 
 

Nilai residu suatu investasi merupakan aset di akhir proyek 

yang dihitung dari nilai buku aktiva bersangkutan. Besarnya residu 

sangat penting untuk penghitugan biaya depresiasi serta aliran kas 

masuk perusahaan. 
 

Manajemen cashflow sangat berpengaruh untuk perjalanan 

dan kesuksesan suatu perusahaan. Dalam proses pengelolaannya 

perlu memperhatikan beberapa aspek agar segala sesuatunya bisa 

berjalan secara efektif dan efisien. 
 

Penggunaan analisis ini juga bisa mengamati jalannya keuangan 

dan pengelolaan lain yang mungkin terjadi. Dari sistem ini nantinya akan 

melahirkan ketersediaan kas dalam perusahaan. Dalam praktiknya, 

sumber daya merupakan hal penting untuk kembali melakukan kegiatan 

produksi yang bisa dijual pada konsumen. 
 

Dari penjualan tersebut akan menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan yang kemudian dbelanjakan kembali hingga proses produksi 

lagi. Siklus ini yang secara terus menerus berjalan dan butuh perhatian 

karena akan muncul cashflow pemasukan dan pengeluaran. 
 

a. Cash inflow 
 

Cash inflow merupakan kas yang masuk ke dalam perusahaan, 

kemudian menjadi pemasukan. Jumlah yang masuk ini akan menjadi 

aset bagi perusahaan. Hal tersebut meliputi berbagai bentuk, yakni 
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penjualan produk, piutang yang dicairkan, pinjaman bank, bunga dari 

investasi sampai modal tambahan dari investor. 
 

b. Cash outflow 
 

Cash outflow merupakan seluruh kas yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. Ialah yang terdiri dari berbagai bentuk, seperti uang 

belanja perusahaan, dana gaji karyawan, dana untuk pembayaran 

tagihan, uang pembelian aset baru perusahaan, utang piutang, 

pajak, dan lain sebagainya. 
 

B. Pengelolaan cash flow 
 

Dalam pengelolaan cash flow, biasanya akan menemukan cash 

flow gap, yakni kondisi kas perushaan yang tidak mencukupi untuk 

menutupi berbagai pos pengeluaran yang terjadi dalam perusahaan. 

Kondisi ini terjadi karena ketidak sesuaian antara waktu pembayaran 

konsumen terhadap jatuh tempo pembayaran tagihan perusahaan. Oleh 

karenanya, cash flow tidak berjalan sebagai mana mestinya dan terjadi 

ketimpangan antara cash inflow dan outflow. 
 

Situasi seperti ini juga membuat citra perushaan buruk karena tidak 

membayar sejumlah tagihan tepat pada waktunya. Pada kerjasama 

nantinya akan dicap kurang meyakinkan bahkan mungkin kerjasama bisa 

terputus. Dengan begitu tentu akan mengganggu jalannya produksi dan 

pengelolaan aset perusahaan. 
 

Dalam pengelolaannya, alangkah lebih baik untuk memastikan kas 

perusahaan. Tujuannya agar cukup untuk membayar tagihan. Dalam hal ini 

juga perlu memperhatikan pemasukan dari konsumen. Apabila kas pada 

periode sebelumnya dan kini tidak berjalan sebagai mana mestinya, maka 

akan sangat mengganggu jalannya operasional dan produksi. Maka 

sebagian besar pasti memilih peminjaman jangka pendek dari bank. 
 

Adapun pengelolaan aset dengan manajemen cashflow ini memiliki 

banyak manfaat untuk perusahaan yakni bisa melihat keuntungan, baik 
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jumlah maupun tempat kemacetan dari dana perusahaan. Dengan begitu 

bisa memperbaiki secepat mungkin. 
 

Di sisi lain juga memicu lahirnya kebijakan baru terkait sistem 

pembayaran dan pengelolaan aset dalam perusahaan itu sendiri. Jadi, 

analisis cashflow sangat berdampak baik untuk pengoptimalan aset. 
 

Tidak cukup pada perencanaan, pemgoptimalan aset perlu melewati 

beberapa langkah penerapan. Sebelum mengerjakan dan mengelolah 

seluruh aset dan memperhitungkan kas dan investasi, adapun yang perlu 

dilakukan oleh perusahaan melalui step pengoptimalan berikut ini. 
 

C. Inventarisasi 
 

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, inventarisasi berarti 

daftar yang memuat semua barang milik kantor, perusahaan, organisasi, 

sekolah, dsb. Kata ini mengacu pada pelaksanaan tugas. Sementara 

secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan pengecekan antara 

administratif terhadap kondisi fisik dari produk, barang, dan peralatan. 
 

Seperti yang telah dibahas bila optimalisasi aset juga melibatkan 

fixed asset. Apabila hal tersebut tergolong ke dalam aset fast moving 

atau pergerakan cepat, seperti berpindah lokasi, departemen, cabang, 

person in change dan lain sebagainya maka perlu dilakukan pencatatan. 
 

Inventaris asset akan lebih lama terhadap barang yang tidak 

sering-sering di-update dengan keadaaan fixed asset. Kesulitannya ada 

pada pencocokan antara fixed asset dengan seluruh aktiva yang dmiliki 

oleh perusahaan. 
 

Aktivitas ini juga dilakukan oleh perusahaan yang ingin mencari 

investor atau IPO Public. Maka dari itu, mereka harus melaporkan 

seluruh aset-aset yang dimiliki. Adapun menurut para pakar ekonomi 

inventarisasi aset yakni: 
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a. A. Gima Sugiama (2013), inventarisasi aset adalah rangkaian 

kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil 

dam mendokumentasikannya, baik pada yang berwujud maupun 

tidak pada suatu waktu tertentu. 
 

Dalam hal ini inventarisasi aset bertujuan untuk mendapatkan data 

seluruh kekayaan yang dimiliki, dan dikuasai oleh sebuah organisasi, 

pemerintahan dan perusahaan. Seluruhnya harus diinventarisasikan 

dengan baik berdasarkan dana sendiri, hibah ataupun cara lainnya. 
 

a. Doli D. Siregar (2004), inventaris aset merupakan kegiatan yang 

terdiri dari dua aspek, yaitu fisik dan yuridis/legal. Fisik berupa luas, 

lokasi, volume, jeni alamat, dll. Sementara yuridis yang berstatus 

penguasaan, dan masalah legal. Proses kerjanya yaitu dengan 

kodefikasi, labelling, pengelompokan dan pembukuan/administrasi 

sesuai dengan tujuan manajemen aset.  
b. I Gede Auditta (2013), inventarisasi aset terdiri dari dua aspek yaitu 

fisik dan yuridis. Dengan proses kerja yang dilakukan antara lain 

yaitu pendataan, kodefikasi, pengelompokkan dan administrasi 

sesuai dengan tujuan manajemen aset. 
 

Dalam pelaksanaannya, inventarisasi tidak hanya melibatkan 

proses dari pengolahan itu sendiri. Namun harus ada obyek yang 

dikelola. Sebab tujuan dan definisi utamanya yakni memanajemen aset 

perusahaan, sehingga adapun yang termasuk obyek inventarisasi, yakni 
 

a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban dari anggaran.  
b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu  

1. Dari hibah/sumbangan atau sejenisnya  
2. Dari pelaksanaan perjanjian/kontrak  
3. Berdasarkan undang-undang  
4. Berdasarkan putusan pengadilan yang diperoleh kekuatan 

hukum tetap. 
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Setelah menentukan obyek daripada inventarisasi, maka 

perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu tahapan-tahapan 

pendataan aset. Sebab dengan pengetahuan yang baik akan inventaris 

akan memudahkan dalam pengerjaan. Selain itu kesalahan juga dapat 

diminimalisir, sementara si inventor juga lebih hati-hati serta teliti dalam 

pengerjaannya. Langkah-langkahnya yaitu: 
 

a. Persiapan 
 

Tahap persiapan meliputi pengumpulan data pencatatan aset 

yang terakhir. Hal tersebut bertujuan agar menjadi acuan dari 

inventaris aset. Data yang terkumpul kemudian jadikan maping 

berdasarkan lokasi atau departemen. Pisahkan berdasarkan kondisi 

dan bentuk kelompok yang tugasnya khusus untuk menginventaris 

aset. 
 

b. Eksekusi 
 

Langkah ini bisa dilakukan apabila persiapan sudah lengkap dan 

dilaksanakan. Tahap eksekusi memerlukan waktu yang cukup lama 

tergantung dari banyaknya aset, kekurangan data acuan serta luas atau 

tidaknya penyebarana aset yang dimiliki. 
 

c. Finishing dan Rekonsiliasi Data 
 

Apabila seluruh aset sudah diinventarisasi, maka saatnya untuk 

merekonsil dan meng-update data acuan sebelumnya. Langkah ini 

bertujuan untuk membandingkan aset yang telah digunakan, hilang, aset 

backup atau mana yang kondisinya masih bagus. Jika semua sudah 

diselesaikan maka laporan atau data terkini fixed aset telah dimiliki. 
 

Kegiatan pengelompokan dan pendataan aset ini menjadikan 

manajemen perusahaan, organisasi dan pemerintahan lebih tertata. Kini 

aset yang dimiliki perusahaan telah diatur secara rapi, sehingga nantinya 

akan memudahkan dalam penghitungan pendapatan, laba, rugi, proses 

produksi, investasi, dan lain sebagainya. 
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Dengan acuan yang selalu update maka perusahaan juga bisa 

mengamati dengan teliti setiap pergerakan operasional maupun non. 

Sementara menurut buku Manajemen Aset Pariwisata (Sugiama, 2013), 

ada tiga tujuan utamanya yaitu menciptakan tertib administrasi, 

pengamanan aset, serta pengendalian dan pengawasan aset. 
 

Sedangkan adapun tujuan khususnya yakni: 
 

1. Menghemat keuangan  
2. Ketertiban adminsitrasi barang  
3. Pedoman menghitung aset  
4. Memudahkan pengawasan dan pengendalian barang  
5. Menyajikan data dan informasi sebagai acuan dalam penyaluran 

barang  
6. Mengetahui barang yang rusak atau kadaluarsa sehingga lebih 

mudah dan cepat penghapusannya 
 

Apabila inventarisasi dilakukan secara rutin, maka perusahaan 

akan mendapatkan banyak manfaat utamanya dalam pengelolaan dan 

pemeliharaan aset. Selain itu, ada beberapa hasil yang didapat apabila 

benar-benar menginventaris aset dengan baik, 
 

1. Perhitungan kekayaan perusahaan lebih jelas, teratur dan tertata  
2. Adiminstrasi dan tata kelola fixed asset juga lebih baik  
3. Acuan aset lebih terpercaya  
4. Informasi dari aset yang dibeli jadi lebih detail dan lengkap  
5. Bisa jadi dasar untuk menetapkan penghapusan atau disposal  
6. Hemat keuangan karena pencatatan finansial lebih akurat, sehingga 

bisa meminimalisir pembelian aset yang tidak perlu 
 

Pelaksanaan inventaris harusnya dilakukan dengan perencanaan 

matang. Sebelum memulainya, alangkah lebih baik untuk ketahui dulu 

tentang ilmu inventarisasi dan melakukan survey terhadap aset yang 

dimiliki oleh perusahaan. Ada baiknya pula untuk mengamati arus 
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finansial, produksi, operasional dan non. Kemudian mulai pemilahan 

antara aset macet dan yang masih bisa dikembangkan. 
 

Tidak hanya itu perusahaan juga perlu mengetahui kebijakan-

kebijakan inventarisasi baik dari acuan sebelumnya dan dari putusan 

pemerintah. Sebab, pemerintah telah mencatat seluruh aspek ekonomi 

termasuk inventarisasi ke dalam undang-undang dan dicatat oleh hukum 

yang berlaku. 
 

D. Pemilahan aset yang akan dioptimumkan 
 

Masih dalam rangkaian perencanaan dan penginventarisasian, 

langkah kedua dalam mengoptimalkan aset yakni dengan melakukan 

pemilahan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bila ada baiknya untuk 

melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap jalannya operasional 

dan non pada perusahaan. 
 

Dari sana akan diketahui kekayaan mana yang bisa dioptimalkan, dan 

mana yang peru adanya penghapusan hingga pergantian. Apabila suatu 

aset tidak berjalan justru akan semakin menghambat keuangan atau 

finansial. Sebab perusahaan harus mengeluarkan uang berlebih atau 

bahkan melakuan pemeliharaan untuk sesuatu yang tidak menghasilkan. 
 

Oleh sebab itu, penting sekali untuk melakukan pemilahan dan 

mengetahui jenis-jenis aset agar memudahkan proses pengoptimalan. Di 

lain sisi, aset yang didapat dari investor biasanya juga perlu dijaga dan 

dimaksimalkan dengan baik. Hal tersebut bertujuan agar mereka 

menaruh kepercayaan penuh kepada perusahaan, sehingga segala 

aspek didalamnya bisa berjalan dengan lancar. 
 

Sebelum melakukan pemilahan, alangkah lebih baik untuk ketahui 

terlebih dahulu jenis-jenis aktiva yang biasanya ditemui dalam 

perusahaan. 
 

a. Aset lancar (Current Assets) 
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Aktiva ini digunakan dan bermanfaat dalam waktu yang relatif 

singkat. Biasanya tidak lebih dari satu tahun buku, namun bisa di 

dikonversikan dalam bentuk uang kas. Adapun contohnya yakni 

uang tunai (cash), investasi jangka pendek, piutang dagang, 

pendapatan yang masih akan diterima, beban dibayar dimuka. 
 

Dalam praktiknya, akan muncul pula istilah kewajiban aset 

lancar. Perbandingan antara keduanya disebut juga dengan rasio 

lancar. Nantinya akan ditemukan nilai yang sering digunakan 

sebagai tolok ukur likuiditas. 
 

Patokan likuiditas tersebut merupakan kemampuan 

perusahaan untuk mengetahui kewajiban jangka pendek. 

Perputarannya yang sangat cepat memungkinkan bagi aktiva ini 

untuk cepat habis, kemudian digantikan dengan aset lainnya. Proses 

yang hampir tidak bisa diikuti ini akan berakhir pada tutup buku. 
 

b. Aktiva tidak lancar 
 

Berbeda dengan aset lancar yang terbilang cepat, aktiva tidak 

lancar siklus dan pemanfaatannya cukup lama yakni lebih dari satu 

tahun. Akan tetapi digolongkan lagi menjadi tiga bagian, yaitu: 
 

1. Aktiva Tetap (Fixed Assets) 
 

Ialah sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh 

perusahaan yang sifatnya permanen dan bisa dihitung dengan jelas, 

Penggunaan dan manfaatnya terbilang cukup lama (lebih dari satu 

tahun buku). 
 

Aset yang juga disebut sebagai aset berwujud ini tidak dijual 

oleh perusahaan, namun digunakan untuk kebutuhan sendiri. Bisa 

saja dijual namun pada kondisi tertentu. Adapun contohnya yakni 

bangunan, tanah, mesin, kendaraan, peralatan kantor. Masa 

pemanfaatan aset ini lebih dari satu tahun. 
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2. Aktiva tidak berwujud 
 

Aset tidak berwujud atau bisa dikenal dengan intangible assets 

merupakan kekayaan yang tidak dapat dilihat secara fisik. Salah 

satu cara untuk mengetahui keberadaannya adalah dengan 

mengidentifikasi. Meski tidak terlihat namun memberikan manfaat 

dan punya nilai tertentu sebagai hasil dari proses usaha. 
 

Jenis aset ini berupa hak-hak perusahaan, tentunya dengan 

kepemilikan yang diatur serta dilindungi oleh peraturan perundang-

undangan. Contohnya yakni, hak sewa, hak paten, hak kontrak, 

trademark, goodwill, hingga franchise. 
 

3. Investasi jangka panjang 
 

Investasi juga merupakan salah satu aset perusahaan namun 

sifatnya lebih kepada hibah, kontrak atau sumbangan. Kendati 

demikian dari sinilah perusahaan mendapatkan pendapatan, dan 

keuntungan sehingga seluruh kegiatan di dalamnya berlangsung 

dengan lancar. 
 

Aktiva dari investasi jangka panjang bersifat lama, biasanya 

berasal dari para investor yang memang telah mempercayakan 

sahamnya. Ada pula yang masih baru dan berniat untuk invest 

apabila perusahaan terus mengembangkan bisnisnya. 
 

Dalam praktiknya, nanti perusahaan A melakukan investasi ke B. 

Maka A harus mencatat aktiva yang diinvestasikan dalam bentuk neraca. 

Hal ini bertujuan agar dapat melakukan perhitungan sendiri dan 

meminimalisir tindak kecurangan. 
 

Dalam penggunaannya, aset tetap punya sumber pembangunan 

dan pembelian sendiri. Penilaiannya terbilang cukup mudah yaitu dengan 

biaya perolehan. Namun ia memiliki manfaat lebih dari satu tahun buku, 

sehingga penyusutannya tetap harus dihitung. Maka dari itu, ada 

beberapa penilaian tergantung dari mana aset tetap berasal. 
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a. Aset tetap dari sumbangan 
 

Pencatatan aset tetap dari sumbangan tidak ditulis nihil, 

melainkan harus tetap dicatat nilainya. Selain itu, perlu juga 

menuliskan harga pasar aset. Nantinya, digunakan sebagai dasar 

pencatatan lain perusahaan yang memiliki aset tetap berwujud. 
 

b. Aset tetap dari pertukaran non tunai 
 

Pada perusahaan yang tidak dapat membayar hutangnya, maka 

perlu menjamin aset yang dimiliki Apabila aset tetap tersebut dimiliki oleh 

perusahaan debitur, dengan demikian dimasukkanlah beberapa biaya 

aset tetap menjadi nilai perolehan ditambahkan dengan piutang yang 

dihapus dari adanya transaksi pertukaran aktiva non tunai. 
 

c. Aset tetap dari patungan 
 

Pada perusahaan yang bekerja sama, aset digunakan secara 

patungan. Mereka memiliki kepastian rasio pemakaian. Nantinya akan 

digunakan sebagai dasar perhitungan biaya, yang mana nilai tersebut 

dituliskan dalam perjanjian kedua belah pihak. 
 

Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mendapatkan aset serta keuntungan adalah dengan menerima atau 

melakukan investasi. Kerjasama ini dinilai lebih cepat mendatangkan 

keuntungan dan terjalin hubungan baik antar perusahaan sehingga juga 

dapat berdampak menguntungkan pula kepada masyarakat. 
 

Saat berinvestasi, calon investor juga harus mengenali jenis-jenis 

aset, baik yang berisiko maupun tidak atau bisa juga kombinasi kedianya. 

Meneliti sebelum berinvestasi ini bertujuan agar kerjasama dapat 

dilaksanakan secara aman, lancar dan menguntungkan bagi kedua belah 

pihak. 
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Pilihan investor atas aset tergantung pada sejauh mana preferensi 

terhadap risiko daripada yang tidak. Lalu, apa perbedaaan dua jenis 

aktiva tersebut? 
 

a. Aset berisiko apabila tingkat return aktualnya di masa mendatang 

masih dikatakan belum pasti.  
b. Aset bebas risiko apabila return masa depannya sudah bisa 

dipastikan. Hal tersebut ditunjukkan pada varian return sama dengan 

nol. Salah satu contohnya yakni obligasi jangka pendek oleh 

pemerintah. 
 

Potensi imbal hasil yang tinggi diikuti dengan risiko yang tinggi 

pula. Namun justru itulah yang menjadi tantangan bagi perusahaan untuk 

menjalankan bisnisnya dengan baik. Pada dasarnya, setiap jenis aset 

(asset class) memiliki imbal hasil dan risiko yang berbeda-beda. Masing-

masing punya ciri dan perilaku yang tidak sama pula. 
 

Kemungkinan dalam pengelolaan aset yakni apabila satu jenis 

nilainya naik, maka lainnya bisa saja turun atau sebaliknya. Maka dari itu, 

pelajari terlebih dahulu tentang proses alokasi aset yang terdiri dari 

pembagian suatu portofolio investasi ke dalam berbagai jenis aset 

(saham, obligasi dan kas). Maka dari itu, ada baiknya pula untuk 

mengetahui tentang alokasi aset setelah paham dengan jenis-jenisnya. 
 

a. Strategic asset allocation 
 

Metode ini berpedoman pada pembentukan base policy mix 

atau komposisi dasar portofolio. Kombinasi berdasarkan tingkat 

imbal hasil yang diharapkan (expected return). 
 

Dengan menggunakan strategi portofolio yang melibatkan 

rebalancing, tujuannya yakni untuk alokasi jangka panjang. Hal 

tersebut juga dimaksudkan karena suatu aset bisa berubah dari 

waktu ke waktu akibat perubahan kondisi pasar. Maka, komposisi 

portofolio harus disesuaikan untuk memenuhi strategi pasar. 
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b. Horison Investasi 
 

Ialah kurun waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

investasi. Horizon investasi yang panjang lebih nyaman karena 

melibatkan instrumen yang lebih berisiko. Kapasitas menunggu yang 

ada di dalamnya juga bisa membuat investor menganalisis naik 

turunnya siklus ekonomi dan fluktuasi pasar. 
 

c. Risiko vs Imbal Balik 
 

Imbal hasil memang merupakan tujuan dari investasi. Imbalan 

atas pengambilan risiko yakni berupa potensi tercapainya imbal dari 

hasil investasi yang lebih tinggi. Apabila investor memilih aset yang 

lebih berisiko, maka perlu berhati-hati terhadap sistem imbal hasil. 

Sementara pada aset seperti kas akan lebih pas pada kebutuhan 

finansial jangka pendek. 
 

Pemilahan aset sebelum masuk pada pengoptimalan dimaksudkan 

agar perusahaan mengetahui aset mana yang perlu dimaksimalkan dan 

diolah, dan mana yang dihapuskan. Apabila aktiva memang berpotensi 

untuk ke depannya, maka perlu mengetahui strategi-strategi untuk 

mengelola seperti soal investasi, alokasi dan lain sebagainya. 
 

Dengan melakukan pengklasifikasian juga lebih mempermudah 

perusahaan untuk menindak lanjuti aset yang berpotensi. Maka dari itu, 

ada baiknya untuk mengelompokkan aktiva sesuai dengan fungsi dan 

cara kerjanya. 
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E. Riset pencarian produk yang akan dikembangkan 
 

Produk dan jasa merupakan pendapatan tetap bagi perusahaan. 

Tujuan dari mereka selain mendapatkan keuntungan yakni memberikan 

kepuasan terhadap konsumen dengan memproduksi barang atau jasa 

yang kualitasnya baik. 
 

Jumlah penjualan dari setiap produk menjadi keuntungan tersendiri 

dan nantinya akan diputar di dalam sistem operasional dan non. Selain 

itu, produk dan jasa juga penting untuk mendukung kemajuan 

perusahaan agar dilirik oleh investor. Bisa juga merupakan tolok ukur 

eksistensi dan keberhasilan mereka. 
 

Perencanaan dan pencarian produk yang akan dikembangkan juga 

termasuk dalam pengoptimalan aset. Sebab dimulai dari produk dan jasa 

yang baik juga akan mendatangkan keuntungan baik berupa uang, kas, 

barang dan lain sebagainya. 
 

Kegiatan ini merupakan proses untuk menciptakan ide dan 

kemudian ditindak lanjuti hingga diperkenalkan di pasar. Sesudahnya 

barulah perusahaan memikirkan strategi cadangan apabila produk gagal 

dalam pemasaran. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu pemikiran matang 

dan ide cemerlang agar bisa tetap eksis dan diminati oleh konsumen. 
 

Kesuksesan ekonomi pada perusahaan tergantung dari bagaimana 

produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan 

memuaskannya. Metode pengembangan dan pembuatan produk juga 

tergantung dari permintaan atau persyaratan dari customer. Metode ini 

cukup baik karena sesuai dengan permintaan konsumen, sehingga 

memungkinkan produk lebih diminati. 
 

Ada lima hal yang perlu diperhatikan saat merencanakan dan 

mengembangkan produk, yakni; 
 

a. Perhatikan kualitas 
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Sebagai upaya untuk mengembangkan dan memuaskan 

pelanggan yaitu dengan memperhatikan kualitas produk. Tingkat 

quality mempengaruhi pasar dan menjadi penentu harga. 
 

b. Biaya produksi 
 

Sebelum masuk pada tahap produksi, ada baiknya untuk 

mempertimbangkan biaya produksi. Modal atau biaya produksi 

nantinya akan menentukan berapa besar laba yang dihasilkan dari 

penjualan produk. Sedangkan laba merupakan keuntungan yang 

menjadi aset bagi perusahaan tersebut. 
 

c. Waktu pengembangan 
 

Pengembangan produk menentukan kompetisi pada 

perusahaan. Tahap ini menunjukkan bila perusahaan tanggap 

terhadap perubahan teknologi yang semakin maju. Dengan produk 

yang selalu ter-update bisa menjadi penentu kembalinya modal bagi 

perusahaan. 
 

d. Biaya pengembangan 
 

Selain biaya produksi, ada pula biaya pengembangan. 

Penyisihan dana untuk tahap perkembangan bermanfaat untuk 

peng-update-an produk sehingga bisa mencapai target dan diminati 

oleh konsumen. 
 

e. Kapabilitas pengembangan 
 

Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang digunakan 

oleh perusahaan untuk mengembangkan produk. Tujuannya agar 

lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. 
 

Proses pengembangan produk tidak begitu saja dijalankan, 

melainkan perlu pemikiran matang dan detail. Oleh sebab itu menurut 
 
 
 

 

61 



 
Kotler dalam bukunya Marketing, langkah-langkah perencanaan dan 

pengembangan produk dibagi menjadi 9 tahap. Apa saja? 
 

a. Idea Generation 
 

Sebelum memulai penggambaran produk, ada baiknya untuk 

melakukan observasi di pasaran. Dari sana, perusahaan bisa 

menggagaskan ide terbaru ataupun inovasi yang lebih menarik. 

Langkah tersebut diambil karena konsumen merupakan sumber 

yang paling logis untuk menciptakan sebuah ide. 
 

b. Idea Screening 
 

Penyaringan ide bertujuan untuk mengurangi terlalu 

banyaknya gagasan. Dengan begitu nanti akan ditemukan salah 

satu ide terbaik dan menghapuskan yang kurang memungkinkan. 
 

c. Concept development and testing 
 

Ide yang lolos penyaringan kemudian patut dikembangkan. 

Namun demikian tetap dengan beberapa alternatif produk. Dalam 

hal ini perusahaan harus memilih gagasan ide produk yang memang 

layak untuk dipasarkan. 
 

Pada perkembangan juga perlu menilik produk dalam segala 

aspek, baik dalam segi kualitas, kegunaan, dan apakah punya arti 

tertentu. Ada pula image atau citra yang nantinya menjadi kesan 

bagi konsumen. 
 

d. Marketing Strategy Development 
 

Dalam strategi pemasaran ada tiga hal yang harus 

diperhatikan. Pertama struktur, tingkah laku pasar sasaran, ukuran, 

penempatan produk yang sudah direncanakan, bagian pasar, 

penjualan, dan target keuntungan. 
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Kedua yakni harga produk yang direncanakan, strategi 

distribusi, dan biaya pemasaran dalam satu tahun pertama. Ketiga 

yaitu menyangkut penjualan jangka panjang yang direncanakan dan 

target keuntungan. 
 

e. Business Analysis 
 

Setelah konsep produk diciptakan, dan strategi pemasaran 

sudah mulai dilakukan, perusahaan bisa mengevaluasi. Dari sana 

bisa dinilai dari segi penjualan, biaya dan perkiraan laba. Apabila 

semuanya telah memenuhi, maka produk bisa terus dikembangkan 

dalam jangka panjang. 
 

f. Product Development 
 

Suatu produk yang lulus uji analisa, maka perlu ke tahap riset 

dan pengembangan. Dalam hal ini perlu pengamatan dari segi fisik 

dan kualitas. Tujuannya yakni agar bisa menemukan prototipe yang 

memenuhi standard konsep dari produk yang kemudian disesuaikan 

dengan biaya produksi awal. 
 

g. Market testing 
 

Produk yang telah diuji oleh tim pengembangan kemudian 

wajib dikenalkan kepada konsumen. Mereka adalah orang-orang 

yang merasakan dan menggunakan produk, sehingga berdasarkan 

masukan serta sarannya produk bisa terus dikembangkan jadi lebih 

baik. 
 

h. Komersialisasi 
 

Pada tahap ini, suatu produk sudah mulai proses launching 

atau peluncuran. Perusahaan yang memutuskan kapan, dimana, 

siapa, dan bagaimana produk bisa tersalurkan pada konsumen. 
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F. Menghitung manfaat bisnis/ekonomi dengan hasil optimum 
 

Perusahaan yang melakukan optimalisasi aset secara rutin dan 

teratur menjadikan pengaturan operasional dan non menjadi lebih efektif 

dan efisien. Keteraturan tata kelola membuat perputaran finansial dan 

barang dalam perusahaan juga teratur, sehingga mudah untuk diteliti. 
 

Selain itu produk yang direncakan dan dipikirkan secara matang 

juga memungkinkan lebih memiliki konsep dan kualitas bagus. Meski 

telah melalui beberapa tahun, namun produk dengan kualitas yang baik 

akan lebih banyak diminati. 
 

Dalam pengaturan biaya produksi dan menetapkan harga jual 

kepada konsumen, perusahaan perlu membuat laporan laba rugi yang 

disusun secara sistematis. Nantinya akan diperoleh pendapatan dan 

beban usaha dalam periode tertentu. Usai menentukan biaya yang 

dikeluarkan, tetapkan berapa harga jualnya. Penentuan ini 

mempengaruhi keuntungan atau balik modal. 
 

Maka dari itu, sebelum meluncurkan suatu produk di pasaran 

alangkah lebih baik bila perusahaan mengkalkulasi harga produksi yang 

labanya bisa digunakan untuk pengelolaan aset. Berikut hal-hal yang 

perlu diperhatikan untuk menentukan keuntungan; 
 

a. Perhitungan pendapatan 
 

Jumlah pendapatan diperoleh dari nilai aktiva uang membuat 

nilai modal jadi bertambah. Ada dua jenis income, yakni usaha dan 

luar usaha. 
 

Pendapatan usaha didapat dari kegiatan utama perusahaan.  
Sementara yang dari luar biasanya didapat dari sewa atau bunga. 
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b. Perhitungan beban 
 

Beban merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

untu mendapatkan hasil ekonomis. Biaya pengeluaran bisa 

mengakibatkan modal menjadi berkurang. Ada dua macam beban, 

yakni usaha dan luar usaha. 
 

Beban usaha yakni biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk 

membiayai seluruh kegiatan utama. Contohnya yaitu biaya telepon, 

gaji, administrasi, transportasi hingga listrik. Sementara beban luar 

usaha yaitu biaya untuk kegiatan di luar perusahaan, seperti bunga. 
 

Setelah mengetahui unsur-unsur yang perlu diperhitungkan dalam 

penentuan keuntungan, berikut merupakan langkah untuk menghitung 

untung yang didapat oleh perusahaan atas produk yang dijual. 
 

1. Identifikasi biaya produksi 
 

Selama proses produksi, perusahaan khusus menganggarkan 

dana, dari mulai perencanaan, pengembangan, pemasaran hingga 

peluncuran. Belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk sumber daya 

manusia yang terlibat dalam proses tersebut. Maka dari dari itu, pada 

identifikasi biaya produksi ini ada dua jenis biaya yang perlu diketahui, 
 

a. Fixed cost atau biaya tetap 
 

Biaya tetap tidak tergantung pada besar kecilnya kapasitas 

produk. Misalnya, gaji karyawan, biaya sewa gedung dan penyusutan. 
 

b. Variable cost atau biaya variabel 
 

Biaya variabel adalah pengorbanan sumber ekonomi yang 

diukur dengan satuan uang untuk tujuan tertentu. 
 

 

2. Penyusunan laporan laba/rugi 
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Setiap proses ekonomi atau bisnis, tidak hanya 

memperhatikan modal yang dikeluarkan untuk proses produksi, 

tetapi juga laba dan rugi. Dalam penyusunan laporan keuntungan 

dan kerugian, perusahaan perlu menyajikan sumber pendapatan dan 

beban selama periode akuntansi. Perhitungan akuntansinya yakni: 
 

Laba bersih = laba kotor – beban usaha 
 

Perhitungan ini bertujuan untuk menetapkan harga jual ke 

konsumen. Sedangkan harga jual mempengaruhi keuntungan atau 

balik modal suatu usaha. 
 

3. Perhitungan biaya pembentuk harga pokok penjualan 
 

Perhitungan harga jual ditentukan oleh harga pokok atau biaya 

untuk mendapatkan barang. Jumlah tersebut ditambahkan dengan 

biaya lain dan keuntungan yang diharapkan. 
 

Harga pokok yang ditentukan disesuaikan dengan harga 

penjualan kesuluruhan biaya. Apabila dituliskan dalam rumus maka, 
 

HPP = Bahan baku yang digunakan + Total produksi (BTKL + 

Overhead pabrik) + Saldo akhir persediaan (saldo awal 

persediaan – saldo akhir persediaan) 
 

Tidak hanya itu, dalam menentukan harga jual juga perlu 

disesuaikan dengan daya beli konsumen. Produk yang akan 

dipasarkan perlu disesuaikan dengan target pasar, apakah 

menengah bawah ataupun sebaliknya. Dengan begitu penyebaran 

dan harganya lebih cocok dengan customer. 
 
 
 
 
 

4. Mengidentifikasi saldo persediaan awal dan akhir 
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Langkah selanjutnya untuk menghitung jumlah keuntungan 

yakni dengan melaporkan saldo awal persediaan bahan baku. Ialah 

yang berasal dari total nilai persediaan bahan baku di awal periode 

yang dihitung. 
 

Saldo awal periode yang dihitung sama dengan saldo akhir 

periode sebelumnya. Perusahaan bisa melihat pada neraca. 

Sementara untuk jenis bahan baku dapat dilihat dalam buku 

persediaan atau inventory ledger, serta kartu stok. 
 

5. Penghitungan penjualan bersih 
 

Penjualan produk merupakan pendapatan bagi perusahaan. 

Untuk mengetahui hasil penjualan bersih didapat dari penjualan 

bruto dikurangi dengan beberapa potongan serta pengurangan 

lainnya, seperti pendapatan penjualan dikurangi dengan faktor 

pengurang seperti retur, diskon dan komisi. 
 

Maka dapat disimpulkan bila unsur dari penjualan yakni 

penjualan kotor, retur penjualan, potongan penjualan dan penjualan 

bersih. Jika diaplikasikan pada rumus berarti, 
 

Penjualan bersih = penjualan – retur penjualan dan 

pengurangan harga – potongan penjualan 
 

Perhitungan keuntungan ini termasuk dalam pemaksimalan 

aset perusahaan. Sebab apabila produk laku di pasaran, maka akan 

dengan mudah balik modal. Dalam artian, modal utama untuk 

pembiayaan produksi kembali dan terus diputar untuk produk 

selanjutnya, sementara perusahaan juga mendapatkan keuntungan 

yang dimasukkan dalam kekayaan. 
 

Selain dari penjualan produk, keuntungan juga bisa didapat dari 

kerjasama atau investasi dari pihak lain. Investor yang mempercayakan 

untuk menanamkan modal pada perusahaan termasuk dalam aset yang 

berasal dari pihak luar. 
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Investasi sangat membantu perusahaan untuk menjalankan 

kegiatan dalam perusahaan. Apabila secara terus menerus mereka 

perusahaan mendapatkan keuntungan, maka disitulah sistem bagi hasil 

dengan investor mulai dilakukan. 
 

Maka dari itu keuntungan bisa dihitung dari investasi atau yang 

disebut juga dengan return of investment (ROI). Pada investor pemula, 

seharusnya juga tidak hanya berfokus pada keuntungan bersih, sebab 

apabila tidak menimbang ROI maka bisa mendatangkan kesulitan di 

masa yang akan datang. 
 

Pada investasi, modal dikeluarkan untuk membiayai suatu 

kerjasama, kemudian harus dikalkulasi dengan keuntungan investasi. 

ROI merupakan rasio modal yang dikeluarkan untuk investasi namun 

berbanding dengan keuntungan dari penanaman modal itu. Langkah ini 

dianggap perlu untuk pengembangan kerjasama selanjutnya. 
 

ROI biasanya disajikan dalam bentuk prosentase. Periodenya 

diatur dengan ketat dan berpatokan pada perhitungan tahunan untuk 

memudahkan. Rumus perhitungannya yakni jumlah total penjualan 

dikurangi biaya investasi. Hasilnya dibagi lagi dengan biaya investasi. 

Kemudian, hasil yang kedua dikali dengan 100 pesen. 
 

ROI = (jumlah total penjualan – biaya investasi) / biaya investasi X  
100% 
 

Untuk lebih memudahkan, hasil dari penjualan ini bisa dihitung dari 

yearly selling. Bagi para investor yang memang ingin usahanya terus 

berlanjut dan mendapatkan perhitungan keuntungan secara detail, maka 

dengan ROI kalender fiskal bisa dihitung dengan mudah. 
 

Metode penghitungan ini memberikan gambaran tentang 

bagaimana usaha atau investasi bisa semakin dikembangkan. Sebab 

dengan pengembangan memang sudah menjadi kewajiban bagi mereka 

yang mengeluarkan modal besar pada suatu usaha. Apabila margin 
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keuntungan investasi kecil, maka ROI tidak memadai. Dalam artian, 

investasi sulit untuk dikembangkan sebab modal telah terpakai dalam 

pengelolaan. 
 

Maka dari itu, untuk memudahkan menghitung ROI, pastikan untuk 

menetapkan kalender fiskal, misalnya saja periode tetap. Tidak hanya itu, 

perhitungan ini juga memberikan efek compounding. Kondisi tersebut 

terjadi apabila bunga dari investasi berlipat ganda. Pada umumnya, 

efeknya efektif dalam jangka panjang. Itulah sebabnya, bagi investor 

yang berniat mengembangkan usahanya dan mempeoleh keuntungan 

berlebih, maka perlu memiliki laporan atau catatan perhitungan sendiri 

yakni dengan ROI ini. 
 

Selanjutnya, bagi perusahaan mendapatkan investasi dan 

dipercaya mengelolan produksi hingga seluruh aktivitasnya perlu 

melakukan manajemen keuangan sebaik mungkin. Cara ini bertujuan 

untuk menjaga aset yang dimiliki oleh perusahaan agar bisa dikelola 

dengan baik. Adapun kegiatan utama dalam pengelolaan finansial, yakni; 
 

a. Dapat dana 
 

Dana bisa didapatkan dari internal maupun eksternal. 

Pendanaan bisa bersumber pada ekuitas atau modal sendiri. 

Conhtohnya saja, investor perorangan, perorangan, perusahaan 

modal ventura, penjualan saham, dan lain sebagainya. 
 

Sementara pendanaan yang bersumber dari utang atau 

pinjaman didapatkan dari supplier, bahan baku pemberi pinjaman 

harta, bank komersial, program pemerintah, dan lain sebagainya. 
 

b. Menggunakan dana 
 

Poin ini berupa pemanfaatan dan penginvestasian dana yang 

dimiliki, baik berupa harta lancar, tetap investasi, tak beruwjud, dan 

lain sebagainya. 
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c. Pengelolaan aset 
 

Aset baru bisa dikelolan apabila telah dilakukan dua kegiatan 

utama dalam manajemen. Nantinya dana perusahaan akan dikelola 

semaksimal mungkin untuk memperoleh apa yang ditujukan. 

Pengelolaan aset yang baik dan benar akan membuat usaha 

semakin berkembang karena dikontrol setiap saat. 
 

Manajemen keuangan yang dilakukan secara teratur dan 

efisien akan mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Tidak hanya 

sekadar mencatat transaksi keuangan, namun ialah mencakup 

seluruh pengaturan dalam perusahaan. Tujuan dari kegiatan ini 

adalah agar usaha tidak terlalu banyak mengeluarkan dana, namun 

tetap mendapatkan keuntungan yang diharapkan. 
 

Disamping ada beberapa manfaat dari penghitungan finansial dan 

pengelolaannya, sebagai berikut; 
 

a. Pengelolaan kas operasional denga baik 
 

Kas yang ada di dalam perusahaan sifatnya terus berputar. 

Perputaran atau arus inilah yang menjadikan sebuah usaha terus 

berkembang. Perusahaan bisa memenuhi kebutuhan sewa, gaji 

karyawan, asuransi, persediaan barang serta jasa, tagihan telepon, 

dan lain sebagainya. 
 

b. Merencanakan pajak dengan teratur 
 

Manajemen keuangan yang efisien memungkinkan 

perusahaan terus bisa membayar biaya pengeluaran tanpa harus 

meminjam apabila kesusahan. Salah satu pengeluaran teratur yang 

harus dilakukan yakni membayar pajak. 
 

Pengelolaan finansial yang teratur dan efisien membantu 

perusahaan mengalokasikan dana untuk kewajiban pembayaran 
 
 
 

 

70 



 
pajak. Hal ini juga bisa menghindarikan dari pembayaran denda 

akibat jatuh tempo. 
 

c. Pengeluaran modal yang terkontrol 
 

Dengan manajemen keuangan, maka perusahaan bisa 

mengetahui biaya pengeluaran untuk membeli aset. Mereka jadi 

lebih mengetahui aktiva mana yang perlu dikembangkan dan dibeli, 

atau mana yang sekiranya tidak akan berjalan lama. 
 

Sebab, bagi sebuah usaha bisnis segala sesuatunya harus 

mendatangkan keuntungan atau pendapatan. Pengeluaran modal 

haruslah seimbang dengan jumlah pemasukan agar produksi dan 

arus perputaran dana tetap bisa dilakukan dengan baik. 
 

d. Penurunan biaya 
 

Pengaturan keuangan yang maksimal memungkinkan 

perusahaan untuk menjaga pengeluarannnya. Sebisa mungkin 

jumlah pengeluaran haruslah rendah. 
 

Misalnya saja, biaya yang ditekan adalah dengan mengurangi 

jumlah karyawan yang tidak bekerja secara maksimal, pengurangan 

pemakaian listrik, membeli persediaan barang dengan jumlah besar. 
 

e. Pengembangan ide bisnis lebih matang 
 

Apabila sebuah perusahaan mengatur keuangannya lebih 

terarah, maka jumlah pendapatan dan keuntungan yang didapat juga 

sesuai yang diharapkan. Dengan begitu, perusahaan lebih bisa 

mengembangkan ide bisnis agar sesuai dengan selera konsumen. 
 

Business plan memberikan pilihan ide baru, seperti inovasi. 

Hal tersebut bertujuan agar konsmen tidak mudah bosan, dan 

produk mengikuti perkembangan zaman. 
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Mengelola keuangan yang melipui perhitungan pendapatan, 

keuntungan dan investasi dari para investor mendatangkan banyak 

keuntungan bagi perusahaan. Salah satu yang didapat yakni 

kekayaan yang bertambah. Sementara pada produk juga selalu ter-

update, sehingga memungkinkan untuk lebih mudah dipasarkan. 
 

Apabila produk laku dipasaran dalam jangka panjang, maka 

menambah aset bagi perusahaan. Dengan demikian secara otomatis 

bisa mengembangkan usahanya lebih baik, baik dari segi 

pengelolaan SDM, operasional dan non. Di lain sisi, mereka yang 

telah sukses membangun dan mengelola asetnya hingga kemudian 

lebih mudah menarik investor, yang mana menjadi sumber 

pendapatan baru bagi perusahaan. 
 

Selain itu, dipaparkan pula manfaat perhitungan optimalisasi aset 

bagi perusahaan, yakni sebagai berikut: 
 

a. Menciptakan manajemen risiko 
 

Setiap usaha yang dijalankan diharapkan akan berjalan 

dengan lancar. Mereka juga telah menyusun seluruh perencanaan 

dan strategi demi mencapai tujuan awal yang sudah disusun. Namun 

adanya pengoptimalan aset bertujuan untuk menciptakan 

manajemen risiko. Adapun yang termasuk di dalamnya yakni ketidak 

pastian, seperti ancaman, kerugian dan lain sebagainya. 
 

Maka dengan metode pengelolaan aset, perusahaan sudah 

lebih dahulu menyusun strategi untuk mengatur asetnya sebaik 

mungkin. Langkah ini juga merupakan pencegahan terhadap risiko di 

masa yang akan datang. 
 

b. Menghindari pembelian berlebih 
 

Penerapan manajemen aset sama halnya mengawasi seluruh 

gerak gerik kekayaan yang dimiliki perusahaan. Tidak hanya itu, juga 

sebagai cara untuk mengaur, menyusun dan menerapkan langkah 
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baru untuk tetap menjaga aktiva. Dengan begitu, pengontrolan ini 

juga bisa menghindari dari pembelian yang tidak perlu. Maka 

pembelian berlebih bisa dihindari karena bisa berdampak pada 

pembengkakan pengeluaran. 
 

c. Peningkatan keamanan 
 

Tata kelola aset yang baik dan dilakukan secara teratur 

memungkinkan kekayaan suatu perusahaan tersimpan dengan baik 

sejak awal hingga akhir. Metode ini juga bisa mengurangi risiko 

kehilangan aset yang berdampak pada kerugian. 
 

d. Monitoring penyusutan aset 
 

Pada beberapa aset bisa saja mengalami penyusutan 

tergantung dari lamanya, sehingga bisa berakibat pada penurunan 

kualitas, ketidak layakan, hingga akhirnya mengalami penurunan 

daya jual, dan lain sebagainya. 
 

Maka dengan manajemen aset bisa tetap me-monitoring agar 

tidak terjadi penyusutan pada fungsi dan nilai. Apabila memang sudah 

terlanjur ada beberapa kekayaan yang menyusut, maka dengan segara 

perusahaan bisa menghapus atau bahkan menggantinya. 
 

e. Memudahkan pembuatan anggaran 
 

Pemeliharaan aset tidak hanya menjaga barang-barang 

berwujud milik perusahaan, tetapi juga mengelola keuangan. Sebab 

keuntungan atau laba juga termasuk kekayaan. 
 

Pengaturan aset akan memudahkan perusahaan dalam 

melakukan perencanaan yang menyangkut pendanaan, pembelian 

barang, pemeliharaan, sampai biaya untuk perpanajangan usia serta 

penghapusan aset. 
 

f. Nilai aset terjaga 
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Dengan adanya manajemen aset, maka perusahaan bisa 

tetap menjaga aktiva yang nilainya lebih tinggi atau bahkan yang 

punya usia panjang. Tidak hanya itu, metode ini juga bermanfaat 

untuk menghindari penyebab turunnya daya jual. 
 

Untuk menjaga nilai aset ini, perusahaan wajib menyediakan 

anggaran khusus dan memadai agar nantinya bisa menghasilnya 

output yang lebih tinggi dan sesuai dengan tujuan awal perusahaan. 
 

g. Membantu pembuatan keputusan 
 

Perusahaan memiliki proyek yang harus dikelola setiap 

waktunya. Nantinya proyek-proyek inilah yang akan mendatangkan 

keuntungan dalam bentuk pendapatan, serta aset lainnya. Maka 

dengan demikian manajemen aset sejak awal membantu 

memberikan arahan dan pembuatan keputusan, sehingga setiap 

tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan lebih terarah dan 

sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 
 

Seluruh kegiatan dalam perusahaan perlu diatur semaksimal 

mungkin agar mendatangkan keuntungan. Pun dengan aset 

operasional maupun non yang perlu perhatian ekstra karena 

menyangkut seluruh tata kelola di dalamnya. 
 

Semua yang ada di dalam perusahaan, baik karyawan, investor, 

produksi hingga arus finansial tergantung dari ketersediaan aset. Untuk 

itulah, mereka perlu melaporkan dan memaksimalkan aset yang dmiliki 

agar menjadikan seluruh pihak dalam perusahaan lebih makmur dan 

sejahtera. 
 

Kesimpulannya, perusahaan yang mengoptimalkan aset baik dari 

segi pengelolaan operasional dan non serta perencanaan dan 

pengembangan produk matang, bisa terus menjalankan usahanya dalam 

jangka panjang. Optimalisasi aset juga berpengaruh pada tingkat 

kemakmuran SDM dan masyarakat, karena keseimbangan pendapatan 
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perusahaan dan produk yang baik bagi konsumen mendatangkan 

kesejahteraan bagi semuanya. 
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Badan Usaha Milik Negara atau yang lebih dikenal dengan BUMN 

merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya 

dimiliki oleh negara. Hal tersebut dinyatakan langsung dalam UU 

Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang kekayaan negara. 
 

Perusahaan-perusahaan yang sebagian kuasanya negara adalah 

pelaku ekonomi dalam sistem perekenomian nasional, selain koperasi 

dan badan usaha milik swasta. Dalam kinerjanya, Badan Usaha Milik 

Negara berkontribusi besar terhadap perekonomian di Indonesia. Mereka 

juga menjadi merupakan tonggak serta cara pemerintah untuk 

mewujudkan visi dan misi dalam mensejahterahkan rakyat. 
 

Ada berbagai sektor yang dijalankan oleh BUMN, yakni kehutanan, 

perkebunan, pertanian, listrik, pertambangan, transportasi, manufaktur, 

keuangan, telekomunikasi, konstruksi, hingga perdagangan. Semuanya 

bersinergi dan saling membantu pemerintah dalam menghentas 

perekonomian rendah yang ada di Indonesia. 
 

Bukan tanpa alasan pemerintah mendirikan badan usaha milik 

negara, sebab dalam kerjanya mereka memiliki fungsi antara lain: 
 

a. Menyediakan barang dan jasa ekonomis 
 

Meski perusahaan swasta juga memberikan barang dan jasa 

untuk konsumen, nama BUMN juga memproduksinya. Kendati 

demikian, produk yang dikeluarkan oleh negara dijual dengan harga 

yang jauh lebih murah dan ekonomis. Hal ini mengacu pada tujuan 

utamanya yakni mensejahterahkan rakat Indonesia. 
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b. Alat pemerintah dalam menata kebijakan ekonomi 
 

Sistem perekonomian Indonesia mengacu pada undang-

undang dan hukum yang berlaku. Modal yang dikeluarkan 

diharapkan bisa menuai keuntungan, yang mana nantinya digunakan 

untuk mengelola dan memperbaiki aset serta perekonomian yang 

dimiliki oleh negara. Hasil dari penanaman ini nantinya bisa 

digunakan untuk memperbaiki kebijakan-kebikajan ekonomi yang 

dirasa dapat merugikan dan tidak menghasilkan apa-apa. 
 

c. Mengelola produksi sumber daya alam 
 

Indonesia terkenal sebagai negara yang kaya akan alamnya. Baik 

di laut dan di darat sama-sama menyimpan harta karun yang 

menghasilkan bagi negara. Dengan adanya BUMN, ada pihak yang 

mengelola serta memanfaatkan sumber daya tersebut sebaik mungkin 

untuk kemudian bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Pengelolaan 

ini juga memungkinkan tidak adanya campur tangan asing, sehingga 

negara bisa mengatur sumber daya alamnya sendiri. 
 

d. Melayani masyarakat 
 

Tidak hanya produk, BUMN juga memberikan layanan jasa 

yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dari kalangan manapun. 

Melalui beberapa perusahaannya yang bergerak di bidang service 

tersebut, maka rakyat makin sejahtera dan tidak kerepotan dalam 

menjalankan kegiatan. 
 

e. Menghasilkan barang 
 

Selain pihak swasta, BUMN juga berperan dalam menghasilkan 

barang. Cara ini dilakukan juga dengan tujuan untuk memajukan produk 

lokal. Nantinya barang yang dihasilkan oleh perusahaan milik negara 

disesuaikan dengan daya beli masyarakat Indonesia. 
 

f. Pelopor sektor usaha swasta 
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Sebelum pihak swasta mendirikan perusahaan yang bergerak 

dalam segala bidang, BUMN terlebih dahulu dibentuk oleh negara 

sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Itulah 

sebabnya badan usaha milik negara disebut-sebut sebagai pelopor 

dari usaha bisnis pihak swasta yang menjamur. 
 

g. Membuka lapangan pekerjaan 
 

Perusahaan BUMN bergerak dalam segala bidang. Semuanya 

menjadi tonggak perekenomian karena sebagian keuntungannya 

juga untuk negara. Selain itu, dari sekian banyak badan usaha milik 

negara tentu dapat mengurangi angka pengangguran karena 

lapangan pekerjaan dikhususkan untuk putra dan putri Indonesia. 
 

h. Menambah devisa negara 
 

Jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh BUMN tidak 

hanya disalurkan di dalam negeri saja, tetapi juga diekspor ke 

berbagai wilayah. Di sinilah badan usaha milik negara berkontribusi 

dalam penyumbangan devisa. 
 

Keberadaan BUMN berperan besar dalam perekonomian 

Indonesia. Penanaman modal negara di dalamnya memberikan 

keuntungan bagi negara untuk melakukan segala kegiatannya, termasuk 

pembangunan, pengelolaan sumber daya, penambahan infrastruktur dan 

lain sebagainya. Maka dari itu secara otomatis juga turut dalam 

mensejahterahkan rakyat Indonesia. 
 

Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indoensia 

No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara terdiri dari 

dua bentuk, yakni perseroan dan perum. Keduanya memiliki peran dan 

fungsi yang berbeda-beda, yakni sebagai berikut. 
 

a. Badan Usaha Perseroan 
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BUMN Perseroan yang berbentuk perseroan terbatas 

modalnya terbagi dalam bentuk saham. Paling sedikitnya sebanyak 

51% saham dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, dan sebagai 

lagi milik perusahaan. 
 

Ada pun tujuan dari utama dari pembagian saham tersebut 

yakni untuk mengejar keuntungan. Selain itu juga, diharapkan untuk 

menghasilkan barang dan jasa berkualitas bagus serta berdaya kuat 

karena digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apabila 

keuntungan bisa ditingkatkan maka nilai badan usaha juga naik. 
 

Adapun ciri BUMN jenis ini yaitu 
 

1. Pengusulan pendirian harus diusulkan terlebih dahulu oleh 

menteri ke presiden. 

2. Pendiriannya harus dilakukan sesuai dengan Undang-undang  
3. Status perseoran terbatas juga diatur oleh Undang-undang  
4. Seluruh modalnya milik negara dari kekayaan yang dipisahkan  
5. Tidak dapat fasilitas dari negara  
6. Hubungan – hubungan usaha diatur oleh hukum perdata  
7. Dipimpin oleh direksi  
8. Para karyawan berstatus pegawai negeri 

 

Dalam kegiatannya, BUMN terus melaksanakan RUPS sebagai 

wadah pertemuan petinggi perusahaan. Aktivitas ini dilakukan dengan 

tujuan untuk membahas langkah-langkah yang akan dilakukan. 
 

Adapun RUPS yang biasa dilakukan yakni pertemuan Direksi 

dan Komisaris. Dalam kegaitan ini juga terkadang memungkinkan 

untuk pergantian Komisaris ataupun Direksi. Komisaris BUMN 

merupakan orang yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan 

koordinasi kepada para direksi, kemudian mereka melaporkan hasil 

evaluasinya. 
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Sedangkan Direksi adalah orang yang berfungsi 

mengeksekusi kegiatan usaha perseroan yang disesuaikan dengan 

ketentuan berlaku. Perseroan juga memutuskan untuk melakkan IPO 

atau Penawaran Saham Perdana Publik dengan tujuan untuk 

mendorong perusahaan mengelolan secara transparan, kredible, 

akuntanbel, serta melepas kepemilikan perseoran pada publik 

melalui bursa saham. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

persaingan sengit dan menjadikan segala sesuatunya terbuka. 
 

Apabila perseroan telah melakukan PSPP, maka bisa 

dikatakan secara finansial telah mampu mengelola dan melakukan 

kegiatan di dalamnya secara efisien dan efektif. Seluurh aktivitas 

dalam perseroan diatur ke dalam undang-undang, namun ada pula 

yang kepemilikannya tidak bisa diubah apabila bergerak di bidang 

hankam negara, dan diberi tugas khusus kepentingan rakyat. 
 

Usaha milik negara jenis ini banyak ditemui karena memang 

bergerak dalam berbagai bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat, 

mulai dari bahan bakar, obat-obatan, keuangan, transportasi, 

telekomunikasi, pembangunan, dan lain sebagainya. Contoh dari 

perusahaan BUMN Perseroan yakni PT Pertamina, PT Kimia Farma 

Tbk, PT Kereta Api Indoensia, PT Bank BNI Tbk, Pt, Garuda 

Indonesia, PT Perubahan Pembangunan , PT Telekomunikasi 

Indonesia, PT Tambang Timah. 
 

b. Badan Usaha Umum (Perum) 
 

Badan Usaha Umum merupakan perusahaan milik negara 

yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara, namun tidak terbagi 

atas saham. Usaha ini didukung oleh persetujuan menteri dengan 

penyertaan modal dalam usaha lain. 
 

Adapun maksut serta tujuan didirikannya yakni sebagai 

penyedia barang dan jasa yang berkualitas namun dengan harga 
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terjangkau, sehingga bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.  
Menurut prinsipnya, perum merupakan badan usaha yang sehat. 

 

Sebagai peneydia barang serta jasa untuk rakyat, perum 

memiliki ciri-ciri: 
 

1. Modal pemerintah terpisah dari kekayaan negara  
2. Modalnya berupaka saham atau obligasi untuk perusahaan go 

public  
3. Dipimpin oleh direksi atau direktur  
4. Pekerjanya merupakan pegawa perusahaan dari pihak swasta  
5. Menambah kas negara. 

 

Beberapa badan usaha perum yang familiar di tengah 

masyarakat, yakni Damri, Bulog, Jasa tirta, Antara, Perumnas, Balai 

Pustaka, Percetakan Uang Republik Indonesia, Pegadaian, hingga 

Peruri. 
 

c. Perusahaan Jawatan 
 

Perusahaan Jawatan atau bisa disingkat dengan Perjan 

merupakan jenis BUMN yang mana modalnya dari negara. Salah 

satu contoh perusahaannya yakni TVRI. Besarnya modal telah 

ditetapkan dalam APBN, sehingga secara keseluruhan BUMN ini 

milik Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan digunakan untuk 

kepentingan negara untuk rakyatnya. 
 

Ciri-ciri dari Perjan, yaitu: 
 

1. Bagian dari departemen pemerintah  
2. Berikan pelayanan kepada masyarakat  
3. Dipimpin oleh kepala yang mana bertanggung jawab langsung 

keapda menteri atau dirjen departemen  
4. Karyawan berstatus pegawai negeri 
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Adanya BUMN memberikan banyak manfaat, baik bagi negara 

maupun masyarakat. Rakyat jadi lebih mudah memperoleh kebutuhan 

hidup, seperti barang ataupun jasa. Sebab beberapa perusahaan milik 

negara berfungsi untuk memproduksi untuk hal-hal yang dibutuhkan 

dalam kseseharian. 
 

Kendati demikian, barang dan jasa oleh BUMN dibanderol dengan 

harga yang relatif lebih murah karena memang disesuaikan dengan daya 

beli masyarakat. Tidak hanya itu, banyaknya perusahaan milik negara 

dapat menjamin seluruh rakyatnya sejahtera melalui lapangan pekerjaan 

yang ada. Dengan begitu, jumlah pengangguran dapat diminalisir. 
 

Produk – produk dari BUMN tidak hanya dipasarkan di dalam 

negeri saja, tetapi juga diekspor sehingga menambah devisa bagi 

negara. Sementara itu pendapatan yang diperoleh dapat menambah kas 

negara yang menjadikannya sebagai aset untuk dikelola kedepannya. 
 

B. Aset BUMN 
 

Aset merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik 

berupa uang, saham ,barang, obligasi hak paten, dan lain sebagainya. 

Aktiva tersebut diperoleh dari usaha yang dijalankan, hingga 

mendapatkan pendapatan serta keuntungan. Bisa juga didapat dari 

investor untuk pengelolaan setiap kegiatan. 
 

Nantinya, pendapatan ini akan dioleh kembali menjadi aset-aset 

yang berguna untuk kedepannya. Melalui hal tersebut pula kebijakan 

terhadap aktiva bisa diberlakukan sebagai acuan di masa yang akan 

datang. Jadi biasanya aset didapat dari masa lampau yang kemudian 

untuk kebutuhan nanti. 
 

Tidak hanya perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara juga 

memiliki kekayaan bahkan jumlahnya terbilang cukup banyak. Menurut 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara, seluruh modal BUMN dimiliki oleh negara melalui 
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pernyataan secara langsung yang berasal dari kekyaan negara yang 

dipisahkan. 
 

Pendirian BUMN, baik Perum maupun Persero ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tersebut sekurang – 

kurangnya terdiri atas tiga hal pokok: 
 

a. Penetapan pendirian BUMN  
b. Maksud dan tujuan pendirian BUMN  
c. Penetapan besarnya penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan 

dalam rangka pendirian BUMN. 
 

Mengacu pada PP 45/2005 bahwa saat BUMN didirikan, ada ciri 

khasnya yakni adanya kekayaan negara yang dipisahkan dari negara di 

mana kekayaan tersebut menjadi aset yang terpisah dan menjadi bagian 

dari BUMN. Hal ini berarti setiap keuntungan yang nantinya menjadi aset 

berhak dikelola sepenuhnya oleh perusahaan milik negara guna 

memenuhi kebutuhan di dalamnya. 
 

Jadi, modal usaha awal dari negara yang kemudian dikelola oleh 

BUMN untuk melaksanakan kegiatan di dalamnya. Sementara itu, 

sebagian hasilnya akan dikembalikan pada negara dan sebagian lagi 

menjadi aset yang terus menerus dikembangkan oleh perusahaan 

tersebut. 
 

Aset dari BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. 

Maka perusahaan-perusahaan tersebut bisa melakukan pendayagunaan 

terkait aktivanya. Meski sebagian modal atau bahkan seluruhnya berasal 

dari negara, namun perusahaan milik negara tetap mengelola asetnya 

sendiri. Nantinya kekayaan tersebut digunakan untuk segala keperluan 

dan kegiatan di dalamnya, tetapi sebagian keuntungan diserahkan 

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 

Akan tetapi perlu perhatian terhadap daftar aset tetap yang kurang 

dan/atau tidak optimal pemanfaatannya. Juga diteliti dari segi lokasi, 
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kondisi, status kepemilikan, rencana awal, pemanfaatan. Pada aset tetap 

yang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan penjelasan 

mengenai Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), yang mana kekayaan 

tetap tersebut disusun oleh Direksi. 
 

Kini sudah saatnya bagi BUMN untuk membenahi aset-asetnya. 

Fakta dilapangan menunjukkan bila badan usaha milik negara belum 

memanfaatkan kekayaan yang dimiliki seoptimal mungkin, sehingga 

beberapa harus dihapus dan dhihilangkan. Padahal, apabila dikelola 

dengen baik, aktiva-aktiva tersebut bisa dimaksimalkan kembali untuk 

kemudian dapat mendatangkan keuntungan bagi negara. 
 

C. Faktor ketidakoptimalan aset BUMN 
 

Optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara hingga kini terus 

digalakkan. Program ini menjadi fokus utama dan prioritas pemerintah 

karena nilainya sudah mencapai triliunan rupiah. Ada banyak aset BUMN 

yang statusnya belum jelas. 
 

Tata kelola perusahaan yang tidak baik ini bukan lagi isu baru. 

Mengingat manajemen BUMN dituntut untuk berhasil, maka hingga kini 

pemerintah tengah mencari ketidak maksimalan tersebut dan berupaya 

untuk memaksimalkannya. 
 

Disebut-sebut regulasi merupakan akar dari penghambat 

pertumbuhan pada Badan Usaha Milik Negara. Namun ada beberapa 

faktor yang membuatnya jadi terhambat, pertama hukum tentang aset 

yang masih belum jelas. 
 

Ada 8 Undang-undang yang ternyata menjadi beban tambahan 

BUMN. Kedelapannya yakni UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal,  
UU Sektoral, UU BUMN, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan 

Negara, UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara dan UU Tindak Pidana Korupsi. 
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Namun ternyata, bukan regulasi yang menghambat ketidak 

maksimalan aset, melainkan tata kelola yang tidak efisien. Ekonom dari 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Nina Sapti Triaswari 

mengatakan bila good governance harus ditegakkan. Misi utama 

pemerintah tentang 51% saham harus dipegang oleh negara haruslah 

diubah agar perusahaan milik negara mampu bersaing dengan 

perusahaan swasta. 
 

Maka dari itu, harusnya pemerintah tidak sekadar mencari profit 

tetapi juga menjalankan misi lainnya yakni go public atau pelayanan 

publik. Adanya ketidak beresan terhadap UU terkait BUMN ini juga 

disebut-sebut sebagai penghambat ketidak efektifan tata kelola. Banyak 

pihak menduga bila ada kepentingan politik di dalamnya. 
 

Salah satu contoh perusahaan besar milik negara yakni 

pemerintah yang menyerahkan cadangan minyak pada asing. Padahal 

ada Pertamina yang seharusnya berhak untuk mengelola bahan bakar. 

Dalam situasi ini seharusnya DPR bisa mengamankan kepentingan 

negara agar aset dan keuntungan BUMN semakin bertumbuh besar. 
 

Adanya Undang – undang seharusnya mendukung kinerja dari 

pengolahan kekayaan, justru kali ini malah berbenturan dengan misi 

BUMN. Maka dari itu, perlu ada pembenahan terhadap UU yang mana 

perlu adanya kerjasama pihak DPR dan BUMN yang mengetahui 

bagaimana situasi dan keadaan manajemennya. 
 

Kedua, tidak ada keluwesan pada perusahaan hingga akhirnya 

mengambil langkah penyiasatan dari direksi BUMN. Pada akhirnya 

mereka membentuk anak perusahaan yang justru menimbulkan distorsi. 

Hal tersebut menjadikan pengawasan negara tidak dapat langsung dan 

fokus. Padahal aset serta modal yang digunakan berasal dari negara. 
 

Padahal seharusnya BUMN fokus saja dalam kinerja, baik 

menghasilkan produk yang terbaik, pelayanan untuk masyarakat yang 

bagus, serta tata kelola manajemen di dalamnya. Negara juga butuh 
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meneliti satu per satu, bukan justru terpecah karena adanya anak 

perusahaan. 
 

Ketiga, dalam revisi Undang – undang yang mengatur BUMN 

ternyata memiliki pengecualian terkait privatisasi. Upaya ini seperti 

menjual saham badan usaha milik negara di lantai bursa. Tujuannya 

adalah untuk memperkuat perusahaan itu sendiri. Namun nyatanya justru 

menjadikan tata kelola di dalamnya lebih tercampur aduk, kurang efektif 

dan efisien. 
 

Untuk menyikapi hal ini, BUMN bisa membentuk holding 

perusahaan negara yang bergerak di sektor yang sama. Kerjasama 

tersebut juga sekaligus membangun sinergi di antara mereka. Salah satu 

contohnya yakni beberapa BUMN Farmasi, Kontruksi dan Perkebunan. 
 

Kerjasama mereka saling menguntungkan. Bahkan modal, dan 

seluruh aspek finansial tidak menimbulkan persaingan. Hal tersebut 

disebabkan ketiganya saling membutuhkan, seperti perusahaan farmasi 

membutuhkan bahan pokok dan perkebunan. 
 

Keduanya membutuhkan pembangunan gedung baru untuk kegiatan 

perusahaan, pemasaran, launching produk, dan lain sebagainya. Dengan 

demikian tidak ada biaya yang keluar dari negara untuk pihak lain, justru 

tetap di-keep dan menyumbangkan keuntungannya. 
 

Di sisi lain, menurut sudut pandang dari BPK, banyaknya kerugian 

yang dialami oleh BUMN disebabkan oleh investasi yang sia-sia. Padahal 

adanya perusahaan milik negara adalah untuk membantu pembangunan. 
 

Investasi dilakukan sebagai bentuk kerjasama antara perusahaan 

satu dan lainnya. Beberapa perusahaan menanamkan modal dan 

mempercayakan keuangannya pada perusahaan lain dengan tujuan agar 

keuntungan bisa dibagi bersama. 
 

Kendati demikian, investasi ada yang menguntungkan apabila 

dikelola dengan baik. Namun bisa jadi sebaliknya jika tidak di manage 
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sedemikian rupa. Menurut Anggota BPK Bidang BUMN, Achsanul Qossi 

dalam diskusi Optimalisasi Deviden BUMN mengatakan bila 54 persen 

kerugian karena misinvestasi atau investasi yang mubadzir. 
 

Investasi yang sia-sia justru akan menambah pengeluaran 

perusahaan, entah untuk biaya pemeliharaan, produksi, dan lain 

sebagainya. Selain itu, ketidak optimalan aset yang berujung pada 

kerugian juga disebabkan oleh belum dibayarnya PSO oleh pemerintah. 

Tunggakan pembayaran ini justru akan membebani keuangan BUMN. 
 

Faktor lainnya yakni kurangnya koordinasi antar pusat dan cabang-

cabangnya. Seperti diketahui bila satu perusahaan BUMN tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya agar menjangkau seluruh pelosok 

dan memberikan yang terbaik kepada seluruh rakyat. 
 

Koordinasi dibutuhkan untuk membahas tentang evaluasi, kinerja 

pegawai, finansial, produksi barang dan jasa, investasi, serta ide-ide atau 

inovasi yang nantinya bisa dikembangkan kembali. Dengan adanya 

diskusi rutin dan penyerahan laporan secara tertib serta teratur, 

perusahaan akan lebih tahu fungsi mana yang kurang optimal, mana 

yang telah maksimal, dan mana yang perlu dihapuskan. 
 

Dengan demikian, segala tata kelola dan report harian, bulanan 

hingga tahunan bisa disusun secara efektif dan efisien. Maka secara 

otomatis perusahaan dapat menjalankan segala kegiatannya dengan 

teratur dan tertata rapi. 
 

Penyebab dari ketidakoptimalan aset juga ada pada kurangnya 

tanggung jawab yang berakhir pada tindak pidana korupsi. Sudah bukan 

rahasia lagi bila Indonesia punya banyak oknum yang justru 

memanfaatkan kegiatan tertentu untuk kepentingan pribadi. Penanggung 

jawab yang seharusnya dapat dipercaya dan menanggung seluruh 

aktivitas dalam perusahaan malah menjadikan momen tersebut sebagai 

ladang untuk dirinya sendiri 
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Korupsi yang marak terjadi terutama pada perusahaan BUMN 

setidaknya merugikan negara hingga triliunan rupiah. Faktor ini jadi yang 

paling besar dan disoroti karena kerugian yang diakibatkan tidak hanya pada 

bobroknya aset dan finansial, namun juga citra perusahaan hingga negara. 

Ketidakmampuan pemerintah dalam menyikapi hal ini menjadikan tindak 

korupsi semakin merajalela dan hilangnya aset-aset negara. 
 

Dapat disimpulkan Menurut Ir. Doli D. Siregar, fasilitator Vibiz 

Property Business Academy menyebutkan bila ada beberapa hal yang 

menjadi permasalahan dalam pengelolaan aset BUMN, antara lain: 
 

1. Landasan hukum yang kurang menyeluruh  
2. Lokasi dan hak penguasaannya tersebar  
3. Inventarisasi aset kurang optimal  
4. Lemahnya koordinasi  
5. Pengawasan kurang, sehingga korupsi terjadi dimana-mana  
6. Inefisiensi pengelolaan  
7. Banyaknya kepentingan dan distorsi lainnya  
8. Terjadi penjarahan aset 
 

Ketidak optimalan merata yang hampir terjadi di beberapa Badan 

Usaha Milik Negara pada akhirnya membuat beberapa perusahaan 

terancam menjual aset – asetnya. Padahal kekayaan merupakan satu – 

satunya cara untuk membuat masyarakat sejahtera, pembangunan 

merata, hingga bertambahnya devisa negara. Aktiva yang dimiliki negara 

juga sebagai bukti tata kelola yang baik, terkoordinasi, hingga citra suatu 

bangsa. 
 

Dalam hal ini pemerintah harus menegakkan Undang – undang 

yang mengatur tentang optimalisasi aset serta inventarisasi. Sebab hal 

tersebut merupakan metode efektif untuk mengetahui alur keuangan, 

barang, produksi dan kegiatan apapun yang ada dalam perusahaan. 

Dengan begitu nantinya akan diketahui dimana letak ketidak beresannya, 

kemudian dikoordinasikan serta didiskusikan untuk membahas solusi, 
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pembenahan atau bahkan penghapusan beberapa aset yang memang 

dianggap merugikan. 
 

Apabila aset – aset milik Badan Usaha Milik Negara dijual, maka  
berkuranglah keuntungan, devisa dan segala aspek yang 

menguntungkan bagi negara. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi 

perekonomian rakyat, sehingga menjadikan bobroknya suatu negara. 
 

 

D. Saatnya BUMN Optimalkan Asetnya 
 

Saat ini aset yang dimiliki oleh BUMN mencapai 3000 triliun lebih. 

Dari jumlah tersebut, separuhnya merupakan aset produktif dan bagian 

lainnya lagi merupakan non produktif. Berdasarkan Keputusan Menteri 

BUMN No. 166 Tahun 2012, telah ditetapkan pemberian kekuasaan atas 

sebagian kewenangan Menteri Negara BUMN. 
 

Point 20 Keputusan Menteri menyebutkan persetujuan untuk 

melakukan kerjasama dalam jangka waktu 10 tahun. Ketetapan ini dinilai 

bagus karena bermanfaat bagi BUMN yang dalam pengelolaan asetnya 

belum optimal. 
 

Menurut UU BUMN, Badan Usaha Milik Negara dibagi menjadi 

Perusahaan Persero dan Perusahaan Umum (Perum). Perum yakni 

perushaan yang modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas 

saham. Tujuan dari pendiriannya yakni sebagai penyedia barang serta 

jasa bermutu tinggi sekaligus memperoleh keuntungan seperti misi 

awalnya. 
 

Sementara Persero sejak awal berdiri telah terjadi pemisahan 

kekayaan negara dengan milik BUMN. Sebagaimana diatur dalam UUPT, 

kepemilikan NKRI atas BUMN adalah berupa saham-saham yang 

ditempatkan dan disetorkepada perusahaan tersebut. Maka dengan begitu 

Perseroan lebih bersifat independen dari pemegang sahamnya. Oleh 
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sebab itu BUMN adalah pemilik harta kekayaannya sendiri baik yang 

bergerak maupun tidak, yang berwujud maupun tidak. 
 

Sedangkan aset milik Negara Republik Indonesia pada BUMN 

adalah berupa saham – saham yang diterbitkan dan disetor penuh oleh 

Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar atas nama Negara Republik 

Indonesia. 
 

Putusan tersebut juga membantu usaha milik negara tersebut lebih 

optimal dalam menggunakan aset. Dengan begitu kerjasama yang 

dilakukan akan menguntungkan bagi persero. Sementara itu, pasti tidak 

akan ada pengalihan aktiva tetap persero, sehingga tidak merugikannya. 
 

Bagi perusahaan manapun pengelolaan aset sangatlah penting. 

Pun dengan BUMN yang merupakan perusahaan utama bagi negara. 

Badan Usaha Milik Negara juga salah satu kekayaan yang harus dikelola 

dan dijaga dengan sebaik – baiknya. Meski dalam praktiknya ditemukan 

kendala serta kesulitan, namun sudah sepatutnya untuk memaksimalkan 

apa yang kurang optimal. 
 

Adanya pemisahan kekayaan negara dalam rangka pendirian 

Badan Usaha Milik Negara, berdasarkan UU KN disebutkan bila 

keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang bisa 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu seperti barang. Di dalamnya 

antara lain kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah. 
 

Menurut putusan Menteri BUMN di atas, menjadikan regulasi lebih 

bermanfaat bagi BUMN yang belum memaksimalkan asetnya. Peraturan 

tersebut membantu Badan Usaha Milik Negara lebih optimal dalam 

menggunakan aset. Diharapkan bentuk kerjasama tersebut akan 

memberikan keuntungan bagi persero dan tidak beralihnya kepemilikan 

aktiva, sehingga tidak merugikan. 
 

Harta kekayaan BUMN sebagai persero terpisah dari aset negara. 

Dengan demikian Badan Usaha Milik Negara mengikuti tata cara yang 
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telah ditetapkan dalam Undang – undang dan anggaran dasar. Dalam 

praktiknya biasa dijumpai pengalihan aset BUMN. Hal tersebut harus 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Per BUMN. 
 

Di dalamnya disebutkan bahwa aset yang akan dialihkan, baik 

berupa aktiva berwujud (bergerak atau tidak) yang digunakan untuk 

kegiatan BUMN, namun tidak dimaksudkan untuk dijual, maka memiliki 

masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset – aset yang dialihkan juga 

harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut: 
 

1. Apabila  secara  teknis  dan  ekonomis  tidak  menguntungkan  bagi  
BUMN  

2. Apabila secara teknis dan ekonomis ada pengganti lain yang lebih 

menguntungkan  
3. Diperuntukkan kepentingan umum yang sesuai dengan Undang – 

undang dan Rencana Umum Tata Ruang/Rencana Umum Tata 

Ruang Wilayah Kota).  
4. Dibutuhkan oleh Kementrian atau Lembaga Negara/Pemerintah 

dalam rangka pelaksanaan tugas serta fungsi kenegaraan atau 

pemerintahan  
5. Bagian dari proses restrukturisasi dan penyehatan BUMN  
6. Alternatif sumber dana bagi BUMN untuk kebutuhan mendesak 
 

Dalam artian apabila aset yang dialihkan BUMN telah memenuhi 

peraturan Perundang – undangan, maka Badan Usaha Milik Negara dapat 

melakukan penjualan aset yang dialihkan. Lalu, bagaimana caranya 

melakukan pengalihan atau pemindah tanganan aset dari BUMN? 
 

Penjualan aset yang akan dialihkan harus sesuai dengan 

ketentuan dalam Anggaran Dasar, Per BUMN, UUPT dan Bapepam-LK 

No.IX.E.1 dan No.IX.E.2. Maka aset yang akan dialihkan bisa dilakukan 

dengan langkah-langkah berikut ini: 
 

1. Penawaran umum 
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Penjualan aset yang akan dialihkan haruslah melalui 

penawaran umum. Kegiatan ini dilakukan secara terbuka disertai 

dengan pengumuman kepada khal layak luas, minimal ada 1 media 

cetak atau diumumkan melalui website resmi BUMN. Tujuannya 

yakni pemberian kesempatan yang sama kepada semua pihak. 
 

Pada pelaksanannya, tim penjualan bisa meminta penjualan 

dilakukan di hadapan para pejabat lelang, namun tetap berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan. 
 

2. Penawaran terbatas 
 

Sebelum melakukan penawaran terbatas haruslah melalui 

syarat – syarat berikut ini: 
 

a. Telah dilakukan penawaran umum sebanyak 2 kali tetapi belum 

juga terjual  
b. Ada keadaan yang menyebabkan aktiva tetap dijual hanya pada 

pihak tertentu 

3. Penunjukan langsung 
 

Pada penunjukan langsung juga perlu melalui beberapa syarat 

berikut ini: 
 

a. Telah dilakukan penawaran terbatas sebanyak 2 kali tapi belum 

terjual 

b. Untuk kepentingan umum  
c. Ada keadaan tertentu yang menyebabkan aktiva tetap dijual 

hanya pada satu pihak tertentu dan tidak mungkin dijual pada 

pihak lain  
d. Rumah dinas dan kendaraan dinas yang dijual kepada penghuni 

sah atau pemakai sah  
e. Penjualan dilakukan kepada BUMN lain atau anak perusahaan 

yang sahamnya 90% lebih dimiliki oleh Badan Usaha Milik 

Negara 
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f. Penjualan dilakukan kepada kementrian atau lembaga 

Negara/Pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas serta 

fungsi kenegaraan atau pemerintah 
 

Pada penjualan langsung, Direksi BUMN wajib memperoleh 

persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris atau RUPS yang 

disesuaikan dengan ketentuan anggaran. 
 

Pelaksanan penjualan aset BUMN tidak hanya dilakukan sesuai 

dengan ketentuan perundang – undangan. Kegiatan tersebut juga harus 

berdasarkan persetujuan komisaris dan RUPS. Sebab nantinya akan 

disesuaikan dengan anggaran. Berikut beberapa ketentuan dari Dewan 

Komisaris dan RUPS. 
 

1. Persetujuan Dewa Komisaris 
 

Sebelum mendapatkan persetujuan Direksi, haruslah melalui 

Dewan Komisaris terlebih dahulu. Adapun yang masuk dalam 

pengajuannya yakni mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan 

jaminan hutang kurang atau sama dengan 50% dari harya kekayaan 

perseroan. Ada pun prosesnya sebagai berikut. 
 

a. Kajian tentang legal dan aktiva tetap telah dimohonkan 

penjualannya  
b. Kajian ekonomis yang meliputi manfaat, potensi dan nilai tambah  
c. Adanya penjelasan mengenai penjualan  
d. Rencana investasi pengganti/pembangunan kembali atas aktiva 

tetap yang akan dibongkar. Anggarannya sudah ditetapkan 

dalam RKAP yang disahkan oleh Menteri/RUPS  
e. Dokumen berupa bukti kepemilikan, berita acara, nilai 

perolehan, nilai buku, tahun perolehan, kondisi aktiva tetap, foto 

kondisi terakhir, lokasi, jenis spesifikasi  
f. Cara penjualan yang dikhususkan 
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Usai persyaratan di atas diusulkan, kemudian Dewan 

Komisaris memberikan tanggapan berupa persetujuan atau 

penolakan dalam kurun waktu selambat – lambatnya 30 hari. 
 

2. Persetujuan RUPS 
 

Pada proses pengalihan aktiva tetap, Dewan Direksi juga wajib 

mendapatkan persetujuan dari RUPS. Hal – hal yang biasanya diajukan 

yakni mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang 

seluruh atau lebih dari 50% dari harta kekayaan bersih perseroan. 
 

Nantinya Dewan Direksi harus mendapatkan persetujuan dari 

RUPS yang dihadiri oleh para wakil pemegang saham dengan nilai paling 

sedikitnya ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 

sah dan disetujui oleh sedikitnya ¾ bagian dari jumlah seluruh suara 

yang dikeluarkan. 
 

Adapun proses dalam RUPS yakni Direksi mengajukan 

permohonan tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris. Dokumen 

berisi informasi sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian 

Persetujuan Dewan Komisaris. Usai mendapatkan tanggapan, Direksi 

mengajukan permohonan kepada RUPS. 
 

Pada aset BUMN yang dinilai tidak menghasilkan, harus segera 

dilakukan penghapusan. Sebab apabila aktiva yang tidak produktif terus 

dipertahankan, justru akan semakin banyak menyedot anggaran 

pengeluaran. 
 

Penghapusan harus melalui penghapubukuan aset BUMN dari 

neraca. Ada beberapa hal mengapa aset BUMN harus dihapus yakni: 
 

a. Hilang  
b. Musnah  
c. Rusak dan tidak bisa dipindah tangankan  
d. Biaya pemindah tanganan lebih besar dari nilai ekonomis yang 

diperoleh 
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e. Aktiva tetap dibongkar atau dibangun kembali. Anggarannya telah 

ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Menteri 

yang mengenai pengesahan rencana kerja dan anggaran 

perusahaan (RKAP)  
f. Berdasarkan peraturan petundang – undangan dan/atau putusan 

pengadilan yang bekekuatan hukum tetap, aktiva tetap tersebut tidak 

lagi menjadi milik atau dikuasi oleh BUMN  
g. Dibongkar atau dibangun kembali sehubungan dengan adanya 

program lain yang telah direncanakan oleh RKAP 
 

Tata kelola aset sangat penting bagi perusahaan BUMN, sebab 

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu kekayaan yang dmiliki 

oleh negara yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya demi 

kesejahteraan rakyat. Meski banyak ditemukan kendala di lapangan, 

namun hingga kini masih terus melakkan pengelolaan semaksimal 

mungkin. 
 

Kini perusahaan – perusahaan BUMN tengah berlomba – lomba 

dalam mengoptimalisasi aset, karena kekayaan yang dimiliki juga 

termasuk milik negara. Apabila aktiva dipelihara dengan baik, maka 

secara otomatis NKRI dan rakyat menjadi lebih sejahtera. 
 

E. BUMN yang sukses optimalisasikan asetnya 
 

Badan Usaha Milik Negara dibentuk sebagai upaya pemerintah 

untuk meningkatkan keuntungan. Nantinya semua hasil akan 

diperuntukkan bagi pembangunan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. 

Oleh sebab itu Negara Republik Indonesia menyerahkan modalnya untuk 

mendirikan perusahaan – perusahaan milik negara dengan tujuan yang 

baik. 
 

Namun tidak semua Badan Usaha Milik Negara mampu 

mengoptimalisasikan asetnya. Beberapa bahkan mengalami keanjlokan 

baik dari pendapatan, saham, dan lain sebagainya hingga berdampak 
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pada penjualan aset. Sejatinya hal ini dapat merugikan negara, karena 

BUMN merupakan salah satu kekayaan negara. 
 

Setiap pendapatan dari BUMN setidaknya menyumbangkan berapa 

persen untuk negara, maka dari itu Menteri Rini mengatakan bila ada lima 

kompetensi utama yang harus dimiliki oleh pimpinan BUMN, yaitu 
 

1. Bisa membangun hubungan strategis bagi pemangku kepentingan  
2. Tajam dalam melihat peluang bisnis  
3. Bisa menjadi agen perubahan pada BUMN yang dipimpin  
4. Bisa mengambil keputusan yang selaras dengan tujuan strategis 

organisasi 

5. Berani melakukan investasi jangka panjang 
 

Menjalin hubungan kemitraan bertujuan untuk mencapai dan 

meningkatkan hasil optimal, serta nilai tambahkanya. Sementara 

ketajaman bisnis berarti BUMN harus punya kemampuan dalam 

memanfaatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan demi 

mengembangkan kegiatan bisnis. 
 

Tidak cukup sampai di sana, didirikannya BUMN meruapakan 

sebagai agen perubahan yang membantu dalam pertumbuhan ekonomi 

negara. Maka dari itu, baik pemimpin maupun orang yang terlibat dalam 

kegiatan Badan Usaha Milik Negara haruslah berani mengambil 

keputusan yang didasarkan pada evaluasi dan pertimbangan beberapa 

aspek serta pantauan pelaksanaan. 
 

Di sisi lain, salah satu pantangan bagi Indonesia untuk menjadi 

negara maju yakni peningkatan produktivitas dan kapasitas Sumber 

Daya Manusia. Salah satu tujuan didirikannya BUMN yakni membuka 

lapangan pekerjaan, sehingga mengurangi angka pengangguran yang 

ada. Namun hingga kini SDM belum diolah secara baik. 
 

Oleh sebab itu, ada baiknya bagi pemerintah untuk membuka 

pelatihan tentang pentingnya mengolah aset negara melalui BUMN. 
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Program pelatihan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat tentang Badan Usaha Milik Negara, pengolahan kekayaan 

dan pentingnya memelihara aktiva. 
 

Kendati beberapa perusahaan milik negara mengalami 

kemunduran dalam pengelolaan asetnya, namun ada pula yang justru 

berhasil memaksimalkan. Deretan BUMN ini tidak hanya berperan dalam 

mensejahterahkan rakyat, namun baik dari segi perolehan laba, tata 

kelola operasional, hingga invetsasi meraih kesuksesan. 
 

1. 3 BUMN bidang Konstruksi sukses raup laba tinggi 
 

Tiga perushaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi, 

yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk 

dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sukses membukukan kinerja 

positif di sepanjang tahun 2017. 
 

Menurut laporan dari Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan 

Sarana Prasarana Perhubungan Kementrian BUMN, masing-masing 

dari perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 4,2 

triliun rupiah, 517,06 miliar rupiah, dan 1,36 triliun rupiah. Adapun 

salah satu faktor dari pertumbuhan laba dikarenakan oleh 

meningkatnya usaha perseroan. 
 

Selain itu, kesuksesan ketiganya dalam perolehan keuntungan 

dikarenakan jajaran manajemen dan seluruh Sumber Daya Manusia 

bekerja keras dalam mengembangkan perusahaan. Mereka berhasil 

mewujudkan target pembangunan infrastruktur sebagai proyek 

startegis nasional. 
 

Pengelolaan aset dan sumber daya yang saling bersinergi 

menjadi suatu keseimbangan untuk mengurus segala kegiatan 

dalam perusahaan. Disebutkan pula bila pertumbuhan yang sangat 

signifikan tersebut juga diimbangi oleh kesiapan organisasi dan 
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sistem pendukungnya. Dalam artian Sumber Daya Manusia yang 

siap juga mendukung keduanya bekerja secara maksimal. 
 

Di samping itu, kualitas hasil kerja dan keselamatan selama 

bekerja dijunjung tinggi oleh ketiga perusahaan tersebut. Hal 

tersebut juga bertujuan untuk kesehatan dan kelestarian lingkungan 

mengingat ketiganya merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang konstruksi. 
 

Penataan manajemen QHSE (Quality, Health, Safety dan 

Environment) menjadi hal yang paling difokuskan. Apabila 

keempatnya dilakukan dengan baik, maka hasil yang dikerjakan 

menjadi baik dan bisa jadi sebagai tolok ukur kesuksesan. 

Sementara kegiatan operasional bisa menyesuaikan. 
 

Profit yang tinggi tentu harus diimbangi dengan kepedulian 

terhadap aspek SDM, baik pekerja maupun pengguna jasa serta 

masyarakat. Didukung pula oleh lingkungan, sehingga keseimbangan 

Profit, People dan Planet menjadikan sustainability bagi perushaan. 
 

Dilaporkan pada tahun 2017 bila Waskita Karya bisa mencetak 

laba hingga 4,20 triliun rupiah. Perolehan tersebut meningkat 

sebanyak 1332,04% dibanding tahun sebelumnya yakni hanya 1,81 

triliun rupiah. Sementara perhitungan pendapatannya melonjak 

sebesar 45,21 triliun rupiah. 
 

Kenaikan tersebut juga didukung oleh jasa konstruksi sebesar 

90% atau senilai 42,30 triliun rupiah. Keuntungan ini tentu 

mempengaruhi total aset perseroan yang naik menjadi 97, 89 triliun 

rupiah atau 59.35%. Sebelumnya hanyalah sebesar 61,43 triliun 

rupiah. 
 

Pada Adhi Karya, tercatat memperoleh laba sebesar 64,09% 

pada tahun 2017 atau sebanding dengan 517,06 miliar rupiah. 

Sedangkan tahun sebelumnya hanyalah 315,11 miliar rupiah. Adapun 
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pendapatan tahun ini yakni 15,39 teriliun rupiah, dan tahun 

sebelumnya yakni 11,13 triliun rupiah. 
 

Kenaikan ini didukung oleh pendapatan segmen jasa 

konstruksi sebesar 13 triliun rupiah atau sebesar 41%. Sebelumnya 

hanyalah 9,2 triliun rupiah. Keuntungan ini tentu saja 

menyumbangkan 85% untuk perseroan, sehingga total aset 

meningkat menjadi 40,95% atau 28,33 triliun rupiah. 
 

Disusul dengan Wijaya Karya yang sukses dengan 

keuntungan 1,36 triliun rupiah pada tahun 2017. Sejak tahun 2016, 

laba peseroan sudah melampaui angka 1 triliun yakni 1,15 triliun 

rupiah. Sementara pada tahun 2015 hanyalah 675 miliar rupiah. Di 

tahun 2017 pendapatan naik menjadi 26,18 triliun rupiah atau 

63,12%. Jumlah laba yang meningkat secara signifikan tersebut 

disebabkan oleh naiknya pendapatan dari infrastruktur dan gedung 

yang bernilai 17,1 triliun rupiah. 
 

Pada akhirnya akhirnya ketiga perusahaan BUMN yang 

bergerak di bidang konstruksi tersebut berhasil menyumbangkan 

kekayaan perseroan dan negara. Melalui kinerja SDM yang baik, 

pengelolaan manajemen, dan disesuaikan dengan keselamatan 

lingkungan serta sekitar membawa ketiganya masuk dalam jajaran 

Badan Usaha Milik Negara yang berhasil mengoptimalisasikan aset. 
 

(Okezone.com) 
 

2. 3 BUMN bangkit kembali 
 

Selain tiga perusahaan konstruksi di atas yang berhasil meraup 

keuntungan lebih dari 1 triliun rupiah, ada pula yang justru bangkit dari 

keterpurukan. Setelah dilanda kerugian dan kehilangan beberapa 

asetnya dikarenakan manajemen yang kurang efisien, bencana dan lain 

sebagainya, kini perusahaan milik negara seperti PT Djakarta 
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Lloyd (Persero), PT Nindya Karya (Persero) dan PT Varuna Tirta 

Prakarsya (Persero). 
 

Dijelaskan oleh Deputi Bidang Rekonstruksi dan 

Pengembangan Usaha Kementrian BUMN bila Djakarta Lloyd dan 

Nindya Karya benar-benar memperjuangkan cashflow yang dari 

revenue. Pada Djakarta Lloyd secara khusus bekerjasana dengan 

PT PLN (Persero). Dalam kerjasama itu perusahaan berhasil 

mengangkat batu bara mencapai 1,3 juta ton. 
 

 

Diketahui sebleumnya bila Djakarta Lloyd memiliki hutang gaji 

pada karyawan. Namun sekarang perusahaan tersebut telah mampu 

melunasi pembayaran pajak dan gaji. Dilaporkan pula bila badan 

usaha milik negara tersebut tidak memiliki kantor karena sempat 

mengalami kebakaran. Namun kini beberapa lahan mulai 

dikonstruksikan untuknya. 
 

 

Di sisi lain ada Nindya Karya yang dilaporkan telah berhasil 

melakukan efisiensi. Perusahaan tersebut dinilai berhasil 

mempertahankan perseroannya di tengah persaingan perushaan 

lainnya yang bergerak di bidang serupa. Sedangkan Varuna Tirta 

Prakasya sukses bekerjasama dengan perusahaan BUMN lainnya, 

sehingga kembali bangkit dan memperoleh keuntungan berkat 

kesinergian tersebut. 
 

Meskipun sempat terpuruk dan merugi, namun aset di dalam 

ketiga perusahaan tersebut tidak serta merta dijual begitu saja. 

Salah satu cara untuk kembali bangun adalah bekerjasama dengan 

perusahaan BUMN lainnya, sehingga keuntungan sama-sama 

diperuntukkan perseroan serta negara. Dengan begitu mereka telah 
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menyumbangkan pendapatannya sekian persen untuk 

kesejahteraan rakyat. 
 

(Kompas.com) 
 

 

3. PT Pertamina EP lakukan inovasi 
 

PT Pertamina EP Asset Prabumulih Field melahirkan inovasi 

baru dalam mendongkrak keuntungan di tahun ini. Tata kelola aset 

dengan mengembangkan ide yang sudah ada ini ternyata berhasil. 
 

Salah satu inovasinya, Integrated Gas Monitoring dan 

Conditioning sukses menaikkan revenue sebesar 239 miliar rupiah. 

Dalam pengembangan dan mengelola aset, inovasi adalah hal yang 

perlu dilakukan selain mengeluarkan ide baru. Perusahaan harus 

melek akan selera dan kebutuhan baru di masyarakat, sehingga 

perkembangan ide untuk menyesuaikan hal tersebut perlu dilakukan. 
 

Prabumulih Field berhasil memelihara asetnya dengan 

menaikkan revenue namun dengan biaya yang minim. Hal ini tentu 

saja mendatangkan keuntungan bagi negara. Di tahun 2017 

perushaan meraup keuntungan sebesar 6,48 triliun rupiah. 

Sementara tahun ini yakni 7,7 triliun rupiah. Angka yang sangat 

signifikan ini dikarenakan inovasi terbaru yang dikembangkannya. 
 

PEP Prabumulih Field tidak hanya sebagai produsen gas 

terbesar di Sumatera Selatan. Badan Usaha Milik Negara tersebut juga 

memegang peranan dalam penyaluran gas di Sumsel dan Jawa Barat. 

Pihaknya juga memegang kendali terhadap penyaluran gas ke 

produsen – produsen lainnya, seperti PEP Adera Field, Medco Teras, 

KSO Indrillco, Medco Rambutan, PEP Pendopo Field, KSO Indrillco. 
 

Salah satu upaya perusahaan untuk mengoptimalisasikan aset 

yakni dengan memaksimalkan gas. Berangkat dari kebutuhan 

konsumen akan gas begitu besar, maka PEP Prabumulih Field 
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mencanangkan smart system yang berguna untuk mengontrol gas 

sehingga aliran gas bisa menyesuaikan dengan kebutuhan 

konsumen. Apabla demikian secara otomatis revenue akan 

meningkat dan menguntungkan perusahaan pula. 
 

 

Adapun tahap – tahap pengembangan inovasi tersebut yakni 

dimulai dari identifikasi operasi plant, engineering, koordinasi dan 

transporter – konsumen, SWOT anaysis, modifikasi sistem control 

penyaluran gas, operasi, dan monitoring. 
 

Pada kondisi sebelumnya, optimalisasi hanya dilakukan 

dengan penyaluran gas ke konsumen dengan menggunakan flow 

controller. Mereka menggunakan teknik sensing untuk safety 

operation LPG Plant Sumbangsel. Dengan adanya inovasi terbaru, 

sensing flow controller bisa memperhitungkan kondisi operasi dari 

beragam produsen gas. 
 

Berkat pengoptimalisasian tersebut, beberapa perushaan 

BUMN lainnya yang diketahui menjadi konsumen gas, seperti PT 

Pupuk Sriwijaya, PT PGN untuk listrik di Jawa, PT PLTG Asrigita jadi 

lebih puas. 
 

Selama ini salah satu kendala pengoptimalisasian aset oleh 

Badan Usaha Untuk Negara adalah koordinasi. Dalam proyek 

pengembangan produk seperti di atas, dibutuhkan kerjasama antara 

pihak satu dan lainnya. Setiap karyawan memiliki tanggung jawab 

masing – masing di bidangnya. Maka mereka harus berkoordinasi 

satu sama lain untuk menyampaikan kendala, memberitahukan hasil 

penelitian atau analisis, hingga bersama mencari solusi terbaik. 
 

Pada dasarnya, Sumber Daya Manusia sangat mempengaruhi 

perkembangan suatu perusahaan. Maka dengan begitu, sudah 
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sepatutnya BUMN mulai menggodok SDM terbaiknya demi 

kemajuan negara serta rakyat. 
 

(Sumeks.co.id) 
 

 

4. PT Hotel Indonesia Natour (Persero) mulai bangkit berkat 

optimalisasi aset 
 

Sebelumnya Hotel Indonesia Natour (HIN) tercatat sebagia 

salah satu perusahaan BUMN yang berplat merah. Namun mulai 

tahun 2017, mulai membenahi diri dengan menegakkan tekad 

sebagai BUMN yang kompetitif. 
 

Pada tahun lalu, HIN mendapatkan laba sebesar 9 juta rupiah. 

Meski tidak seberapa, namun jumlah tersebut dinilai cukup 

mendingan. Seba pada tahun 2015 kerugian mencapai 140 miliar 

rupiah dan pada 2016 mencapai 89 miliar rupiah. 
 

Adapun optimalisasi kekayaan yang mulai dilakukan yakni 

dengan mendukung program pemerintah dalam penggenjotan sektor 

pariwisata. Pihaknya mulai membenahi pembukuan yang ada pada 

operasional, sebab selama ini salah satu faktor yang 

menyebabkannya merugi yakni ketidak efisienan tata kelola dalam 

perusahaan sendiri. 
 

Di samping karena bencana Gunung Merapi di Bali, 

sebelumnya HIN juga dinilai tidak dapat bersaing dengan hotel – 

hotel milik swasta lainnya. Maka selain membenahi pembukuan dan 

finansial, pihaknya juga mulai melakukan inovasi dengan ikut serta 

dalam program pemerintah. 
 

Terbukti bila Hotel yang diinisiasikan oleh Ir. Soekarno 

tersebut mulai keluar dari plat merah sejak tahun kemarin. Hingga 

hari ini mereka masih melakukan tahap pembenahan kekayaan. 
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(Sindonews.com) 
 

 

5. Tingkatkan aset dengan golbal bond 
 

PT Jasa Marga tercatat sebagai Badan Usaha Milik Negara 

yang sukses dalam menerbitkan Komodo Bond pada tahun 2017. 

Perusahaan tersebut berhasil menerbitkannya di London Stock 

Exchange dengan jumlah mencapai 4 triliun rupiah atau setara 

dengan US$ 295,7 juta. Nilai tersebut bisa dicapai dalam jangka 

waktu 3 tahun dan kupon sudah mencapai 7,5%. 
 

Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk mendukung 

rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia serta turut 

membantu dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. 

Rencananya, tiga perusahaan Badan Usaha Milik Negara lainnya 

juga akan menerbitkan global bond demi peningkatan aset 

perusahaan. 
 
 
 

(Mediaindonesia.com) 
 
 
 

6. 20 BUMN Sukses raih keuntungan besar 
 

 

Perusahaan BUMN berlomba lomba dalam meningkatkan 

keuntungan dan asetnya. Hal tersebut dikarenakan banyaknya 

perusahaan negara yang tidak bisa menggenjot pendapatannya, 

sehingga menimbulkan kerugian yang berdampak pada negara dan 

rakyat. Maka dengan demikian, hampir seluruh Badan Usaha Milik 

Negara mulai concern meningkatkan aset tersebut dengan melakukan 

sejumlah inovasi dan penggodokan terhadap pembukuan. 
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Kementrian Badan Usaha Milik Negara telah mencatat 92 dari 

119 perusahaan yang tadinya ada di posisi plat merah, mulai meraih 

keutungan besar yakni sekitar 900 miliar rupiah. Posisi pertama 

diraih oleh PT Bank Rakyat Indonesia dengan laba bersih mencapai 

24,25 triliun. 
 

Peringkat tersebut secara otomatis menggeser Pertamina 

yang turun menjadi 18,23 triliun rupiah. Disusul oleh PT Perusahaan 

Listrik Negara (Persero) yang semakin menunjukkan kinerjanya 

dengan laba bersih mencapai 11,74 triliun rupiah. 
 

Dua puluh BUMN yang tercatat keluar dari plat merah tersebut 

menyumbangkan 97,94% perolehan labanya. Berikut catatan 

keuntungan yang didaoat oleh 20 Badan Usaha Milik Negara. 
 

1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), laba Rp 24,25 triliun  
2. PT Telkom Tbk, laba Rp 21,44 triliun  
3. PT Bank Mandiri Tbk, laba Rp 20,65 triliun  
4. PT Pertamina (Persero), laba Rp 18,23 triliun  
5. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), laba Rp 11,74 triliun  
6. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), laba Rp 10,82 triliun  
7. PT Perusahaan Gas Negara Tbk, laba Rp 8,88 triliun  
8. PT Semen Indonesia Tbk, laba Rp 5,57 triliun  
9. PT Pupuk Indonesia (Persero), laba Rp 4,82 triliun  
10. PT TASPEN (Persero), laba Rp 3,46 triliun  
11. PT Jasa Raharja (Persero), laba Rp 2,36 triliun  
12. PT Bukit Asam Tbk, laba Rp 2,01 triliun  
13. PT Pegadaian (Persero), laba Rp 1,70 triliun  
14. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), laba Rp 1,58 triliun  
15. PT Indonesia Asahan Alumunium (INALUM) (Persero), laba Rp 

1,6 triliun 

16. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), laba Rp 1,57 triliun  
17. PT Jasa Marga Tbk, laba Rp 1,21 triliun  
18. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), laba Rp 1,11 triliun 
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19. PT Angkasa Pura II (Persero), laba Rp 1,09 triliun  
20. PT Kereta Api Indonesia (Persero), laba Rp 943,42 miliar 

 

(Detik.com) 
 
 
 

F. Siapa yang membutuhkan optimalisasi aset 
 

Peran optimalisasi aset terhadap suatu usaha sangat berpengaruhi. 

Aset atau kekayaan merupakan keuntungan yang didapat dari masa lalu. 

Bisa berupa barang, uang, dan yang tidak berwujud. Aktiva tersebut dikelola, 

diputar dan digodok baik dalam bentuk operasional maupun non hingga 

nantinya bisa digunakan untuk kegiatan yang ada di dalamnya dan sebagian 

untuk pengembangan usaha kedepan. 
 

Pengolahan tersebut terjadi di dalam perusahaan dengan me-

manage kekayaan secara efieisn dan teratur. Sementara itu, 

pengoptimalan aset juga dapat berasal dari luar seperti investasi, 

pinjaman, hingga saham. Aktiva yang berasal dari luar akan dikelola pula 

untuk kegiatan perusahaan dengan tujuan dan misi dari beberapa 

perusahaan, yang mana keuntungan akan dibagi demi kesejahteraan 

bersama. 
 

Pentingnya optimalisasi aset juga berpengaruh terhadap 

kesejahteraan negara. Sebab perputaran ekonomi yang ada dan jumlah 

pendapatan juga disumbangsihkan untuk negara, dan kemudian diolah 

hingga kembali kepada rakyat. Lalu, apakah hanya perusahaan dan 

negara saja yang membutuhkan optimalisasi kekayaan? 
 

G. Negara dan Pemerintah 
 

Aset negara adalah jumlah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang ada di darat, air maupun 

udara. Tidak hanya berupa uang dan perputaran finansial, namun 

seluruh yang ada dalam lingkup NKRI. 
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Negara bisa dikatakan kaya apabila memiliki aset yang dikelola 

dengan baik hingga dapat mensejahterahkan rakyat dan mengurangi jumlah 

kesenjangan. Namun demikian kekayaan tersebut harus dikelola sesuai 

dengan tata tertib administrasi dan hukum yang berlaku. Pengelolaan juga 

diharapkan lebih akuntabel dan transparan kedepannya. 
 

Seperti dikutip dari situs resmi Kementrian Keuangan Republik 

Indonesia, pengelolaan aset negara yang profesional harus 

mengedepankan good governance. Dalam artian mampu meningkatkan 

kepercayaan pengelolaan dari masyarakat atau stake-holder. 
 

Optimalisasi aset negara pertama kalinya mulai bangkit kembali 

pada tahun 2006. Saat itu Republik Indonesia terbit suatu Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagai kelanjutan dari tiga paket Undang – undang 

yang dilahirkan sebelumnya. Pertama Undang – undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kedua UU Nomor 1 Tahun 2004 

dan ketiga UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 
 

Dibentuk pula satu unit organisasi setingkat eselon I di lingkungan 

Kementrian Keuangan. Tugas dan fungsinya yakni melakukan 

pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara (DKJN). 
 

Seperti yang tertera dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) PP No. 6/2006, 

pengelolaan aset negara tidak hanya sekadar administratif, tetapi lebih 

kepada berfikir maju dalam menanggapi aset, dengan bagaimana 

meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan menciptakan nilai tambah. Dapat 

disimpulkan bila peengoptimalan kekayaan negara mencakup hal – hal di 

abwah ini 
 

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran  
2. Pengadaan  
3. Penggunaan 
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4. Pemanfaatan  
5. Pengamanan dan pemeliharaan  
6. Penilaian  
7. Penghapusan  
8. Pemindah tanganan  
9. Penatausahaan  
10. Pembinaan  
11. Pengawasan  
12. Pengendalian 
 

Unsur – unsur di atas merupakan siklus logistik yang apabila 

dilakukan secara berurutan dengan memperhatikan hukum yang berlaku, 

maka aset dapat terpelihara dengan baik. Di samping itu, pemerintah 

melalui Direktorat Kenderal Kekayaan Negara (DKJN) ditunjukan sebagai 

satu-satunya instansi yang ditugaskan untuk mengelola kekayaan. 
 

Dengan demikian dibuatlah Roadmap Strategic Assets 

Management untuk terciptanya ttujuan akhir yang efektif dan berhasil. 

Langkah – langkah kinerja tersebut juga dilengkapi dengan penertiban 

BMN. Pada tahun 2008, disempurnakan kembali dengan adanya sistem 

pengendalian internal dan tata kelola aset serta penatausahaan yang 

akuntabel dan handal. 
 

Tujuan utama dari dibentuknya SAM yaitu untuk mengelola 

kekayaan negara dengan baik dam benar. Adapun aspek – aspek yang 

perlu ada yaitu atribut organisasi yang lengkap dan berkualitas, bank dan 

data pengelolaan dan penatausahaan BMN. Sementara faktor dari 

terbentuknya yakni karena kesadaran bahwa aset negara adalah 

indikator penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) yang efektif, akuntabel dan efisien. 
 

Kemudian pada tahun 2010, SAM digunakan sebagai upaya untuk 

perencanaan dan penganggaran aset negara serta pengoptamalisasian 

pengelolaan aset negara (the highest and best use). Hingga saat ini, 
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rencana anggaran dan BMN maish belum dilaksanakan karena adanya 

masalah tertentu. 
 

Sementara itu, Kementrian menghimbau agar memanfaatkan aset 

dan barang milik negara agar menghasilkan pendapatan untuk 

menunjang perekonomian bangsa. Sebelum DKJN, sebagian besar aset 

negara terbengkalai, dan tidak terurus. Tugas mengurus kekayaan 

negara tersebut ditunjukkan dengan adanya penginventarisasian dan 

pengelola agar nantinya benar – benar menghasilkan untuk negara. 
 

Adapun agar DKJN bisa optimal dalam pengelolaan yakni harus: 
 

1. Tertib pembukuan 
 

Dalam menjalankan kinerjanya DKJN harus tertib pembukuan, 

sertfikasi dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Seluruh 

jajarannya haruslah membentuk pola pikir sebagai pengelola aset, 

dengan demikian aset negara bisa di-manage semaksimal mungkin 

untuk kepentingan perekonomian. 
 

Mindset juga sangat penting agar lebih bertanggung jawab 

karena kekayaan adalah hal yeng penuh risiko. Hal ini sangat penting 

karena merefleksikan kemampuan dan kualitas sumber daya. 
 

2. Pentingnya kreativitas 
 

Salah satu cara untuk mengoptimalisasi aset harus ada suatu 

alat yang bisa bergerak lebih komersial. Maka dari itu, dibentuklah 

Hak pengelolaan (HPL) kepada kementrian/lembaga atau bisa juga 

pihak lain yang bisa dilekatkan dengan Gak Guna Usaha (HGU) atau 

Hak Pakai (HP), sehingga nantinya bisa menghasilkan bagi negara. 
 

DKJn juga perlu mengambil peran sebagai regulator yang 

mampu menciptakan serta menyusun peraturan dan dorongan untuk 

proses optimalisasi cepat dan mudah dilaksanakan. Saat ini negara 
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memiliki lebih dari ratusan akuntan dan auditor untuk mengurus 

kekayaan yang dimiliki oleh negara. 
 

 

H. Pemerintah Daerah 
 

Aset daerah adalah bagian dari harta kekayaan daerah. Adapun 

yang termasuk di dalamnya yakni barang bergerak, tidak bergerak yan 

dimiliki, dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya 

dibiayai oleh dana anggaran dan belanja daerah. 
 

Kekayaan yang dimiliki oleh daerah digunakan untuk mengelolah 

daerahnya, masyarakat dan segala sesuatu yang behubungan dengan 

wilayah termasuk, baik dalam pembangunan, perekonomian, wisata dan 

lain sebagainya. Pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan  
aspek perencanaan, kebutuhan, penganggaran, pengadaan, 

penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, 

pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, 

pengawasan, pengendalian serta pembiayaan. 
 

Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang optimal 

membantu dalam pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut nantinya akan sebagai 

sumber pembiayaan. Selain itu pengoptimalan kekayaan juga merupakan 

gambaran kesuksesan suatu daerah dalam mengelola wilayahnya. 
 

Sama halnya dengan aset negara, pada daerah juga tetap 

mengedepankan good governance yang bertujuan untuk meningkatkan 

kepercayaan dalam pengelolaan keuangan negara dari masyarakat. 

Dalam mengoptimalisasikan asetnya, daerah juga harus menaati hukum 

serta Undang – undan yang berlaku. Adapun Undang – undang yang 

mengatur pengelolaan kekayaan daerah, yakni: 
 

1. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
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2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara Daerah  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 
 

Aset pada daerah dapat diperoleh dari sumber, yakni APBD dan 

dari luar. Lalu, apakah perbedaan keduanya? 
 

a. Aset dari APBD 
 

Kekayaan ini diperoleh dari pengeluaran maupun pendapatan 

belanja modal dalam satu tahun anggaran. Namun besarnya aset 

tidaklah sama dengan jumlah anggaran belanja modal. Seluruh 

biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap di gunakan harus 

dihitung sebagai cost aset yang bersangkutan. 
 

Dalam praktiknya, biaya yang dikeluarkan merupakan semua 

dana pemasukan dalam pelaksanaan kegiatan. Maka dari itu, 

adapun yang termasuk di dalamnya yakni belanja barang dan jasa, 

dan belanja pegawai. Dapat disimpulan bila aset yang dikeluarkan 

untuk menghasilkan pendapatan. 
 

b. Aset dari luar 
 

Aset ini tidak berasal dari terealisasinya anggaran daerah. 

Pemerintah daerah menerima dari pihak lain, seperti haknya 

lembaga dan masyarakat. 
 

Dalam pengoptimalannya, aset daerah terdiri dari beberapa tahap, 

yakni sebagai berikut. 
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1. Perencanaan dan penganggaran 
 

Salah satu kendala yang terjadi di daerah yakni anggaran 

terbuang sia – sia untuk kebutuhan yang tidak diperlukan. Maka dari 

itu, perencanaan dan penganggaran bertujuan untuk mengatur baik 

pemasukan maupun pengeluaran yang benar – benar untuk daerah 

tersebut. Sementara yang tidak termasuk dapat dikesampingkan 

terlebih dahulu. 
 

2. Pengadaan 
 

Setelah anggaran direncanakan, mulailah pada proses 

pengadaan. Pun dengan langkah ini harus sesuai dengan undang – 

undang dan peraturan pemerintah agar tidak lemenceng dari tujuan 

awalnya. 
 

3. Pemeliharaan 
 

Pada tahap pemeliharaan, aset yang dimiliki dijaga nilainya. 

Tujuannya agar tetap baru dan seperti sedia kala, serta masih 

memiliki daya jual tinggi. Kendati demikian proses pemeliharaan juga 

membutuhkan biaya yang telah diatur dalam anggaran perencanaan. 
 

4. Penghapusan 
 

Penghapusan terjadi apabila ada aset yang memang tidak lagi 

dibutuhkan. Apabila dipertahankan justru akan membuang anggaran 

secara sia-sia. Dalam perspektif akuntansi, penghapusan dilakukan 

dengan cara membuat jurnal. 
 

 

I. Badan Usaha Milik Negara 
 

Badan Usaha Milik Negara memegang peranan penting dalam 

kemajuan perekonomian negara. Pembentukan BUMN bertujuan untuk 

memanfaatkan dan mengolah aset yang dimiliki untuk pembangunan 
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nasional yang sehat dan berkelanjutan. Maka dari itu, perusahaan 

negara didorong untuk memaksimalkan asetnya dengan pengolahan 

yang dikerjakan masing – masing. 
 

BUMN kini memang tengah menjadi sorotan utama. Dikarenakan 

banyaknya fixed asset, baik lahan tidur yang penggunaan dan 

pemanfaatannya tidak ekonomis, amaupun bangunan yang terletak di 

lokasi strategis namun tidak juga mendatangkan keuntungan. Pada 

akhirnya, beberapa Badan Usaha Milik Negara under utilized dan 

terancam menjual kepihak lain. 
 

Padahal aset – aset tersebut bisa menjadi sumber pendapatan 

apabila dikembangkan dan dikelola dengan baik. Bila dioptimumkan, 

tentu akan membawa keuntungan bagi perusahaan dan negara. Tidak 

hanya itu, terkendalanya pengolahan aset juga terletak pada 

keterbatasan kompetensi, skill dan manajamen. 
 

Hingga saat ini, pengoptimalan aset di lingkungan Badan Usaha 

Milik Negara masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. 

Perlu juga pemahaman yang baik tentang pengelolahan aset untuk 

menunjang kerja dalam memaksimalkan kekayaan. 
 

Ketidak teraturan tata kelola juga dikarenakan adanya aset yang 

memnag sudah tidak dapat digunakan. Beberapa darinya tidak segera 

dilakukan penghapusan dan penggantian, sehingga anggaran banyak 

keluar untuk pemeliharaan, dan lain sebagainya. Contohnya saja lahan 

non operasional BUMN yang idle tetap membutuhkan biaya khususnnya 

pajak PBB, perawatan dan pengamanan. Lahan tersebut juga berpotensi 

menjadi bermasalah karen bisa digunakan oleh pihak lain, sehingga 

muncullah biaya besar untuk penanggulangan. 
 

Selama ini, Badan Usaha Milik Negara juga kurang tanggap 

terheadap pengelolaan operasionalnya itu sendiri. Maka dari itu mereka 

membutuhkan manajemen aset yang dimulai dari inventarisasi, 
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mengindentifikasi, mengelompokkan mana yang optimal dan tidak. Maka 

pada yang masih bisa dioptimalkan perlu adanya rencana kerja. 
 

Seperti menurut Siregar (2004), manajemen aset perlu melalui 5 

tahap agar berjalan dengan maksimal. Apa saja? 
 

1. Inventarisasi aset 
 

Pada tahap ini, semua aset mulai dikumpulkan. Nantinya akan 

dikelompokkan berdasarkan fungsi atau apakah kekayaan tersebut 

masih bisa dipotimalkan. Selain itu, ada pula kodefikasi, labelling, 

administrasi. Kesemuanya dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang 

telah dibuat sebelumnya. 
 

2. Legal audit 
 

Langkah kedua yakni mengenai status aset itu sendiri, sistem 

dan prosedur penguasaan, pengalihan hingga mencari solusi atas 

permasalahan legal. Mungkin saja ada beberapa kekayaan yang 

masih dalam sengketa atau bahkan kepemilikan. Dengan begitu 

harus diselesaikan secara legal terlebih dahulu. 
 

3. Penilaian 
 

Aset yang dikumpulkan mulai dinilai untuk mengetahui 

seberapa besar semuanya berpotensi untuk menghasilkan 

keuntungan, ataupun sebaliknya. Biasanya dilakukan konsultan 

penilaian yang independen. 
 

4. Pengoptimalan 
 

Optimalisasi bisa ditinjau dari berbagai asepk, seperti fisik, 

lokasi, nilai ekonomi, dan legal. Pemaksimalan ini perlu adanya 

kerjasama seluruh sumber daya manusia, sehingga apapun yang 

kurang bisa dikoordinasikan dan dicari solusi terbaik. 
 

5. Pengembangan 
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Proses pengembangan bertujuan untuk semakin mengefektifkan 

aset perusahaan baik pada operasional maupun non. 
 

Selain dilakukan secara mandiri, optimalisasi aset pada BUMN 

juga perlu adanya kerjasama yang menguntungkan dengan pihak lain. 

Namun demikian, mitra harus memaksimalkan nilai perusahaan secara 

transparan, madniri, akuntable, bertanggung jawab, kewajaran serta 

disesuaikan dengan karakteristik masing – masing BUMN. 
 

Sementara pada penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset 

yang bersifat idle harus dilakukan dengan teknik yang merujuk pada 

Peraturan Menteri BUMN Nomor 02/MBU/2010 tentang Tata Cara 

Penghapusbukuan dan Pemindahtangan Aktiva Badan Usaha Milik 

Negara, yang mana terakhir diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. 

PER/22/MBU/12/2014. Kesimpulannya, optimalisasi aset perlu 

dilaksanakan sesuai SOP dan peraturan yang jelas. 
 

J. Perusahaan Swasta 
 

Manajemen aset tidak hanya berlaku pada negara dan badan 

usaha milik negara. Sebab ada banyak perusahaan swasta di Indonesia 

yang turut berperan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat. 
 

Perusahaan perorangan juga membantu dalam mengelolan 

sumber daya manusia, dengan membuka lowongan pekerjaan. Maka 

secara otomatis juga dapat menghentaskan pengangguran yang selama 

ini menjadi salah satu permasalahan pemerintah. 
 

Struktur kinerja baik operasional maupun non hampir sama dengan 

BUMN. Tiap – tiap orang di dalamnya bekerja sesuai dengan posisinya 

masing – masing untuk mengelola bidang - bidang yang ada. 

Perusahaan swasta juga memproduksi barang dan/atau jasa untuk 

kemudian disalurkan kepada konsumen. Salah satu tujuannya yakni 

mencari pendapatan serta keuntungan. 
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Tidak hanya mendapatkan dari penjualan dan alur keuangan yang 

diperoleh, tetapi juga kerjasama investasi dari pihak lain. Mereka saling 

bersinergi dengan misi yang sama, yakni memperoleh keuntungan. Pun 

dengan perusahaan swasta yang harus menjalankan usaha dan 

manajemen sesuai dengan peraturan pemerintah dan Undang – undang. 
 

Aset yang dimiliki oleh perusahaan bisa berupa berwujud (tangible) 

maupun tidak berwujud (intagible). Semuanya harus dikelola secara 

efektif dan efisien sehingga nantinya bisa memberikan manfaat. Adapun 

empat fungsi dasar dalam mengelola aset, yakni Planning, Organizing, 

Leading dan Controlling. 
 

Kekayaan yang berwujud atau fisik contohnya seperti tanah, 

gedung, peralatan, hingga mesin. Aset ini biasanya berorientasi pada 

pelayanan publik, seperti infrastruktur, yang mencakup jalan raya, 

pelabuhan, jembatan, irigasi, dan lain sebagainya. Sementara yang tidak 

berwujud yakni hak kekayaan intelektual, hak cipta, hak paten, dan lain – 

lain. 
 

Perusahaan juga harus menginventariskan kegiatan yang ada di 

dalamnya, mulai dari rencana atau ide produksi yang perlu dipikirkan 

secara matang. Adapun istilah – istilah aset dalam perusahaan swasta, 

yakni: 
 

a. Depresiasi aset 
 

Istilah ini biasanya banyak digunakan pada perusahaan yang 

masuk dalam kegiatan produksi. Sarana dan prasarana merupakan 

dua hal yang menjadi bahan perhitungan sehingga harus dipantau 

setiap saat. 
 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya 

pengurangan kepemilikan barang yang ada di perusahaan. Maka, 

depresiasi berarti pelaksanaan manajemen aset yang dilakukan 

dengan menurunkan nilai fisik properti yang dimiliki oleh perusahaan 
 
 

 

116 



 
karena digunakan setiap saat. Adapun ketentuan dalam 

pelaksanaannya yaitu: 
 

1. Barang di perusahaan harus digunakan dalam usaha untuk 

menghasilkan pendapatan. Dalam artian penyusutan modal 

peralatan.  
2. Unsur properti harus memiliki umur manfaat, paling tidak lebih 

lama dari setahui sehingga dapat depresiasi asetnya bisa dinilai 

3. Properti perusahaan yang ada jadi sesuatu yang bisa digunakan 

hingga habis, maka dapat dihitung kelayakan saranana. Selain 

itu juga bisa dihitung melalui peluruhan atau penghancuran. 

b. Amortisasi aset 
 

Amortisasi adalah penyusutan harta atau barang yang tidak 

berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya penyusutan 

dihitungd ari lamanya waktu penerapan aset. 
 

Adapun aset yang biasa ditemukan dalam perusahaan swasta 

adalah kekayaan lancar yang berupa uang kas dan lain – lain, aset 

jangka panjang atau tetap speerti pabrik, peralatan , perlengkapan, 

prepaid and deferred assets seperti asuransi, hak sewa dan bunga, 

serta harta tidak berwujud seperti merek, hak paten, hak cipta, dan 

nama baik. 
 

K. Sekolah 
 

Aset juga dimiliki oleh sekolah. Salah satu kegiatan yang dilakuka 

untuk mengelolan perlengkapan pendidikan yakni dengan mencatatnya 

secara runtut dan teratur. Pada perusahaan biasanya disebut dengan 

inventarisasi. Aktivitas tersebut dilakukan secara berkelanjutan dengan 

tujuan untuk menyusun daftar barang secara sistematis, teratur dan 

berdasarkan ketentuan – ketentuan yang berlaku. 
 

Inventarisasi sarana dan prasarana di sekolah merupakan kegiatan 

pencatatan semua sarana dan prasarana yang dilakukan secara terus 
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menerus dengan mengelompokkannya. Menurut keputusan Menteri 

Keuangan RI Nomor Kep. 225/Mk/V/4/1971, barang milik negara adalah 

yang berupa semua barang yang berasal atau dibeli dengan dana 

lainnya yang barang – barangnya di bawah penguasaan pemerintah, baik 

pusat, provinsi, maupun daerha otonom. 
 

Tidak hanya soal barang, pengoptimalan aset pada sekolah juga 

berlaku pada urusan finansial. Maka dari itu, dibentuklah tata usaha 

untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, 

sarana prasana, pendapatan, pengeluaran hingga seluruh aktivitas 

operasional maupun non yang ada di sekolah. 
 

Penatausahaan juga merupakan kegiatan yang meliputi 

pembukuan, inventarisasi dan pelaporann barang milik daerah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Pengguna kuasa, dan barang daerah 

harus melakukan pendaftaran dan pencatatan ke dalam daftar sesuai 

dengan penggolongan dan kodefikasi inventarisasi barang milik daerah. 

Beberapa hal yang menjadi kegiatan pemeliharaan aset sekolah, yaitu: 
 

a. Pembukuan 
 

Pembukuan yakni kegiatan pencatatan kartu inventaris barang 

. Pengguna atau kuasa pengguna barang wajib melakukan 

pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar 

Barang Pengguna (DBP), dan Daftar Barang Kuasa Pengguna 

(DBKP). Kemudian pengguna melakukan pendaftaran dan 

pencatatan sesuai format: 
 

1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah  
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin  
3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan  
4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan  
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya  
6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan  
7. Kartu Inventaris Ruanngan (KIR) 
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Inventarisasi dalam lingkungan sekolah bertujuan untuk 

menghitung, mengurus, menyelenggarakan, mengatur mencatat dan 

melaporkan data barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari 

kegiatan tersebut disusunlah semua kekayaan daerah yang sifatnya 

kebendaan baik bergerak maupun tidak, lokasi, jenis/merk, tipe, 

jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian asal barang, keadaan 

barang dan lain sebagainya. 
 

Barang – barang inventarisasi seluruhnya dimiliki oleh 

pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun. Agar 

Buku Inventaris bisa digunakan sesuai fungsi dan peranannya, maka 

harus dilaksanakan secara tertib, teraturm berkelanjutan, 

berdasarkan data yang benar, lengkap, serta akurat. 
 

Sementara itu, penggolongan barang miliki daerah diketagorikan 

menjadi enam bagian, antara lain: 
 

1. Tanah, yang meliputi tanah bangunan sekolah  
2. Peralatan mesin, yang meliputi alat praktik komputer, olahraga, 

ekstrakulikulerm jurusan, dan lain – lain, alat penunjang pendidikan 

dan alat pendukung belajar.  
3. Gedung dan bangunan  
4. Bangunan Gedung Sekolah  
5. Jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, meliputi buku dan 

perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan ternak dan 

tumbuhan. 

6. Konstruksi dalam pengerjaan 
 

Proses inventarisasi pada sekolah yang masih manual menjadikan 

beberapa aset yang dimiliki jadi terlewatkan. Selain itu, pda proses 

pengerjaannya membutuhkan waktu yang lama dan rumit, sehingga 

kurangnya keteraturan, dan kesistematisan. Beberapa barang – barang 

di sekolah, termasuk pula finansial yang pada pelaporannya kurang 

efektif dan efisien. 
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Maka dari itu, seiring dengan berkembangnya zaman dan era 

teknologi yang semakin maju, dibuatlah sebuah sistem yang memudahkan 

untuk menginventarisasikan kekayaan sekolah. Program tersebut juga 

membantu dalam meningkatkan jajaran staf di sekolah melek teknologi. 
 

Dengan adanya sistem, semua barang yang dimiliki tercatat secara 

rapi dan sistematis. Sifatnya pun lebih terbuka dan transparan, sehingga 

sulit untuk diselewengkan sebab semua pihak dapat dengan mudah 

mengetahuinya. Selain itu, pelaporannya jadi lebih mudah dan akurat. 
 

Optimalisasi aset tidak hanya dilakukan perusahaan dan sekolah, 

namun juga bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk organisasi dan 

usaha pribadi. Kekayaan tersebut perlu dipelihara dengan baik dan 

dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang. 
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