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ABSTRAK 

 

Pada laporan magang ini, penulis memilih judul Prosedur Penghapusan Barang 

Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Berdasarkan Permendagri Nomor 

19 Tahun 2016 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi. 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui prosedur penghapusan barang 

milik daerah berupa kendaraan operasional dan untuk mengetahui penyebab 

kendala yang terjadi dalam prosedur penghapusan barang milik daerah berupa 

kendaraan operasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

pembuatan laporan ini yaitu menggunakan metode observasi, wawancara 

langsung kepada pegawai BPKAD Kota Jambi, selain itu penulis juga melakukan 

dokumentasi dan studi pustaka untuk menunjang terpenuhinya laporan magang 

ini. Adapun hasil laporan mangang ini adalah untuk mengetahui tentang prosedur 

penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional dan untuk 

mengetahui apa saja penyebab kendala yang menyebabkan timbulnya kendala 

dalam prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional 

berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 pada BPKAD Kota Jambi. Dalam 

penelitian ini, melalui wawancara dengan Kabid Aset BPKAD Kota Jambi, dapat 

penulis ketahui bahwa prosedur penghapusan barang milik daerah berupa 

kendaraan operasional menunjukkan bahwa secara keseluruhan prosedur yang 

dilakukan BPKAD Kota Jambi sudah efektif dan telah sesuai dengan Permendagri 

Nomor 19 Tahun 2016 namun masih terdapat kendala dikarenakan kurang 

optimalnya pencatatan, pemeriksaan dan pengamanan yang menimbulkan 

perubahan dalam penyajian nilai aset pada neraca. 

 

Kata Kunci : Penghapusan Barang Milik Daerah, BPKAD Kota Jambi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In this apprentice report, the authors choose the title of the procedure for the 

elimination of regional property in the form of operational vehicles based on 

Permendagri Number 19 of 2016 on the financial management agency and the 

assets of the city of Jambi. The purpose of this paper is to know the procedures for 

the elimination of regional property in the form of operational vehicles and to 

determine the causes of constraints that occur in procedures for the elimination of 

regional property in the form of operational vehicles. Data collection techniques 

used by the authors in making this report is using the method of observation, 

direct interviews to employees BPKAD Jambi City, but the authors also do 

documentation and literature study to support the fulfillment of this apprentice 

report. The results of this report is to know about the procedures for the 

elimination of regional property in the form of operational vehicles and to find 

out what are the causes of constraints that cause obstacles in the procedures for 

the elimination of regional property in the form of operational vehicles based on 

Permendagri Number 19 of 2016 at BPKAD Jambi City. In this study, through 

interviews with the assets of BPKAD Jambi, the writer can know that the 

procedures for the elimination of regional property in the form of operational 

vehicles show that the overall procedure performed by BPKAD Jambi has been 

effective and has been in accordance with Permendagri Number 19 Year 2016 but 

there are still obstacles due to less optimal recording, inspection and security that 

cause changes in the presentation of asset values on the balance sheet. 

 

Keywords: Elimination of Regional Property, BPKAD Kota Jambi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang didasari oleh 

Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Indonesia Tahun 1945, kebijakan tentang Pemerintahan Daerah 

mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan dilatar belakangi oleh 

kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan 

kesejahteraan masyarakat daerah. Otonomi daerah memberi keleluasaan kepada 

daerah mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan 

bertanggung jawab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut 

Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2004 yang telah di perbaharui dengan undang-

undang republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 bahwa Otonomi daerah adalah 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

Adanya kewenangan ini, pemerintah pusat tidak lagi mengurus 

kewenangan daerah. Pemerintah pusat hanya berperan sebagai pengawas dan 

penilai dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing daerah. Hal ini telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, sebagai dasar hukum 

pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Tentus saja pelaksanaan Otonomi 

Daerah, menuntut setiap Pemerintah Daerah agar mampu memberikan upaya yang 

maksimal, agar pelaksanaan atas kewenangan pengelolaan keuangan yang 
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diberikan oleh Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan dengan sebaiknya oleh 

Pemerintah Daerah sebagai upaya dalam mencapai Good Coorporate 

Governance. (Sari pratama) 

Beberapa ahli perekonomian berpendapat, bahwa unsur-unsur good 

corporate governance adalah tuntutan keterbukaan (transparency), peningkatan 

efisiensi di segala bidang (efficiency), tanggung jawab yang lebih jelas 

(responbility) dan kewajaran (fairness). Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat 

dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang.  

Upaya dalam membentuk kepemerintahan yang baik, dalam bidang 

pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, 

penganggaran, penatausahaan, akuntansi pelaporan, serta pengawasan dan 

evaluasi. Pengelolaan keuangan yang baik, dibuktikan dengan kualitas hasil 

pemeriksaan yang baik atas laporan keuangan daerah tiap tahunnya. Namun 

sayangnya, masih banyak hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah 

yang belum mencapai hasil audit wajar tanpa pengecualian. permasalahan utama 

yang sering menjadi penyebab kurangnya kualitas laporan keuangan daerah 

adalah masalah pengelolaan aset daerah. Barang Milik Daerah merupakan aset 

daerah dimana pengelolaannya tidak hanya terhadap proses administrasinya saja, 

melainkan juga harus memperhatikan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai 

tambah dalam pengelolaan asset tersebut. (Solihin Dadang, 2001). 

Menurut Permendagri 19 tahun 2016 Pengelolaan Barang Milik Daerah 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan Kebutuhan dan 

Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan 
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Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, 

Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. 

 Permasalahan aset bagi pemerintah daerah, baik itu di provinsi maupun di 

kabupaten/kota telah menjadi tantangan utama untuk dapat di selesaikan. 

Permasalahan utama yang terjadi adalah terjadinya selisih antara realisasi Aset 

yang di catat oleh badan pengelola dengan SKPD selaku pengguna aset. Hal 

tersebut seringkali terjadi, dikarenakan SKPD tidak mampu memberikan data 

yang akurat terkait barang atau aset yang digunakan, terutama untuk aset 

kendaraan operasional yang sudah rusak berat, tidak layak untuk di pakai, banyak 

nya biaya yang dipakai untuk pemeliharaan operasional yang seharusnya 

dihapuskan.(Margono) 

 Menurut pasal 1 angka 46 Permendagri No 19 menyebutkan Penghapusan 

adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan 

menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan 

Pengelola Barang, Pengguna Barang  dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari 

tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam 

penguasaannya.  

 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi merupakan salah 

satu instansi pemerintahan yang melakukan penghapusan barang milik daerah. 

Badan pengelola keuangan dan aset daerah kota jambi adalah badan yang 

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, yang dipimpin oleh seorang kepala 

badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui 
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sekretaris daerah, memiliki peran sesuai karakteristik yaitu lebih bersifat 

administrasi penyusunan formulasi kebijakan, bimbingan/pembinaan dan 

koordinasi. 

  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi mempunyai 

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan 

keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan.  Ada beberapa tugas pokok 

badan pengelola keuangan aset daerah kota jambi yaitu melakukan penyusunan 

pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan keuangan aset daerah, pemberian 

dukungan dan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 

pengelolaan keuangan dan aset daerah, penyusunan pedoman, penataan, 

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administari pengelolaan dan keuangan 

dan aset daerah, perumusan dan penyusun pendapatan serta koordinator 

pendapatan daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang 

pengelolaan keuangan dan aset daerah 

 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi memiliki 

beberapa bidang dalam melaksanakan tugas pengelolaan nya yaitu bidang 

anggaran yang meliputi sub bidang anggaran pendapatan daerah, sub bidang 

anggaran belanja daerah, sub bidang pembiayaan daerah dan analisa kebutuhan. 

Bidang perbendaharaan meliputi sub bidang pengelolaan kas daerah, sub bidang 

belanja tidak langsung, sub bidang belanja langsung. Bidang akuntansi dan 

pelaporan yang meliputi sub bidang akuntansi, sub bidang pelaporan keuangan 

dasar. Serta bidang aset yang meliputi sub bidang penatausahaan aset, sub bidang 

pemindahtanganan dan penghapusan aset, sub bidang penggunaan, pemanfaatan 

dan pengamanan aset. 
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 Sub bidang penghapusan aset, melaksanakan urusan nya dengan 

menyusun rencana kerja penghapusan  barang milik daerah, menyiapkan bahan 

dan melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis tentang penghapusan barang 

milik daerah, menginventarisir data penghapusan barang milik daerah, 

mengkoordinir pelaksanaan penilaian terkait dengan penghapusan barang milik 

daerah, mengkoordinir pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah, 

melaksanakan kajian yang berkaitan dengan penghapusan barang milik daerah, 

membuat standar operasional prosedur sub bidang penghapusan aset membuat 

laporan bulanan dan tahunan. (BPKAD Kota Jambi) 

 Penghapusan merupakan satu bentuk kegiatan pengelolaan Barang Milik 

Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik. Dalam 

melaksanakan pelayanan publik, pemerintah perlu didukung dengan sarana dan 

prasarana termasuk barang yang kondisinya baik. Barang yang mengalami 

penurunan manfaat ekonomis, rusak, dan hilang yang hanya akan menambah 

biaya pemeliharaan serta memerlukan perhatian khusus untuk menghindari 

penumpukan barang aset.  

 Penghapusan di sebabkan karena barang tersebut rusak berat, tidak layak 

di pakai, tidak di manfaatkan di pindahtangankan baik melalui penjualan, hibah, 

tukar menukar barang, di musnahkan atau pun sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Khususnya untuk kendaraan operasional yang 

mengalami penyusutan, berdampak pada pada efisiensi biaya pemeliharaan 

sehingga anggaran pendapatan dan belanja daerah juga dapat di tekan dan di 

alihkan kepada hal-hal yang lebih mendesak dalam kebutuhan. Alasan dilakukan 

nya penghapusan untuk kendaraan operasional yaitu untuk menghemat anggaran 
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kegiatan pemerintahan, mengurangi tempat/gudang penyimpanan kendaraan yang 

tidak di gunakan lagi. Dalam menggunakan kendaraan operasional instansi 

pemerintah memerlukan pembiayaan dan pemeliharaan yang setiap tahunnya akan 

dijadikan atau dicatat sebagai beban yang di ambil atau dicatat dalam anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. Kendaraan dinas operasional yang sebagai 

inventaris akan bergerak berubah kondisinya sejalan dengan waktu, oleh sebab itu 

dilakukan nya penghapusan. (Margono) 

 Kendaraan operasional yang sudah tidak layak dipakai oleh instansi 

pemerintahan dapat dihapuskan dengan cara di pindahtangankan ke pihak lain 

atau pun kendaraan tersebut tidak mempunyai manfaat dan rusak berat yang 

hanya dapat menambah beban, kemudian dilakukan nya penghapusan barang 

milik daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, Penulis tertarik untuk membahas 

tentang pengelolaan barang milik daerah, khususnya mengenai Penghapusan Aset, 

maka Penulis ingin membuat Tugas Laporan Akhir ini dengan judul 

“PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 

KENDARAAN OPERASIONAL BERDASARKAN PERMENDAGRI 

NOMOR 19 TAHUN 2016 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN 

DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI” 
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1.2  Masalah Pokok Laporan 

1.2.1 Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah 

berupa Kendaraan Operasional Pada Badan Pengelola Keuangan Aset 

Daerah Kota Jambi (BPKAD)? 

1.2.2 Kendala apa saja yang sering terjadi dalam Prosedur Pelaksanaan 

Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Operasional Pada 

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi (BPKAD)? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

 Adapun tujuan dari penulisan ini adalah : 

1. Untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan penghapusan Barang Milik 

Daerah berupa Kendaraan Operasional Pada Badan Pengelola 

Keuangan Aset Daerah Kota Jambi (BPKAD). 

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan 

penghapusan barang mlik daerah berupa Kendaraan Operasional 

pada badan pengelola keuangan aset dan daerah Kota Jambi 

(BPKAD). 
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1.3.2 Manfaat Penulisan 

 Adapun manfaat penulisan yang dapat diambil adalah : 

1. Untuk menambah pengetahuan badan pengelola keuangan dan aset daerah 

kota jambi tentang pelaksanaan prosedur-prosedur yang berlaku terkait 

tentang penghapusan barang milik daerah. 

2. Untuk menambah pengetahuan badan pengelola keuangan dan aset daerah 

kota jambi mengenai kendala yang terjadi dalam penghapusan barang milik 

daerah.  

3. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai prosedur-prosedur 

pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada badan pengelola 

keuangan dan aset daerah kota jambi (BPKAD). 

4. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang kendala yang terjadi dalam 

peaksanaan penghapusan barang milik daerah pada badan pengelola keuangan 

dan aset daerah kota jambi (BPKAD). 

5. Untuk menambah pengetahuan pembaca  mengenai prosedur-prosedur 

pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada padan pengelola 

keuangan dan aset daerah kota jambi (BPKAD). 

6. Untuk menambah pengetahuan pembaca tentang kendala yang terjadi dalam 

pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada badan pengelola 

keuangan dan aset daerah kota jambi (BPKAD). 

7. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi akuntansi untuk mendapatkan 

gelar Alihmadya di Program DiplomaIII Akuntansi Fakultas  Ekonomi dan 

Bisnis. 
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1.4 Metode Penulisan 

1.4.1 Jenis Data 

 Data adalah sesuatu yang digunakan atau di butuhkan dalam penelitian 

dengan menggunakan parameter tertentu yang telah di tentukan. Data terbagi atas 

dua jenis, yaitu data kualitatif ( data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, 

tetapi berbentuk kata, kalimat, gambar atau juga bagan) dan data kuantitatif (data 

yang dinyatakan dalam bentuk angka). Data kualitatif dan kuantitatif di peroleh 

penulis sebagai bahan pengumpulan data melalui wawancara atau pun observasi, 

wawancara di lakukan peneliti kepada beberapa staf yang bertugas dalam 

penghapusan aset serta observasi yang dilakukan pengamatan langsung di 

lapangan oleh peneliti.  

 

1.4.2 Metode Pengumpulan Data  

 Metode yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah data primer 

dan data sekunder yang berarti: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data penulisan yang langsung dikumpulkan dari 

sumbernya dicatat dan diamati langsung oleh penulis. Beberapa metode 

pengumpulan data yang termasuk dalam data primer adalah sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

 Metode Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan langsung di lapangan. Disini penulis mengamati 

prosedur penghapusan barang milik daerah yang dilakukan di BPKAD. 
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Metode observasi akan membantu penulis dalam memperoleh data yang 

memperkuat fakta laporan. 

b. Metode Wawancara 

 Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang 

dipercaya mengetahui secara jelas mengenai persoalan yang menjadi dasar 

penulisan laporan. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan 

staf instansi itu sendiri. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya 

oleh penulis. Data sekunder pada penulisan ini meliputi: sejarah, lokasi, dan 

juga data-data lain yang diperlukan untuk penulisan ini. Data ini dapat diambil 

dengan cara melakukan pendekatan atau dokumentasi terhadap arsip, 

dokumen, dan catatan atau segala sesuatu terkait penulisan laporan ini. 

 

1.4.3 Metode Analisis 

 Metode analisis data yang digunakan disesuaikan dengan tujuan penulisan 

yaitu untuk menggambarkan, mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena 

dengan cara menggambarkan fokus masalah yang berkaitan dengan masalah yang 

diangkat pada laporan ini. 
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1.5 Waktu dan Tempat Lokasi Magang 

1.5.1 Waktu 

 Penulis melaksanakan kegiatan magang selama 2 bulan pada tanggal 5 

februari sampai dengan 5 April 2018 yang telah ditetapkan oleh Program Diploma 

III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. 

 

1.5.2 Tempat Lokasi Magang  

 Kegiatan magang yang dilaksanakan penulis dilaksanakan Pada Badan 

Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Jambi yang beralamat di Jl Jend Basuki 

Rachmat No.1 Kel. Paal Lima Kec. Kota Baru, Jambi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran 

secara luas mengenai isi laporan akhir ini, sehingga pembaca dapat melihat secara 

jelas hubungan antara BAB satu dengan BAB lainnya. Laporan ini secara 

keseluruhan terdiri dari 4 BAB,  masing-masing BAB terdiri dari beberapa sub 

bab dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tujuan mengenai latar belakang masalah, masalah pokok, 

laporan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, waktu dan lokasi 

magang serta sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang landasan teori atau konsep yang digunakan untuk 

penulisan laporan mengenai data yang ditemui selama magang, yang relevan dan 

berhubungan dengan pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan 

laporan. 

BAB III PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang gambaran umum instansi magang, deskripsi kegiatan 

magang dan pembahasan tentang prosedur pelaksanaan penghapusan barang milik 

daerah pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kota jambi (BPKAD). 

BAB IV PENUTUP 

  Berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari bab sebelumnya yaitu 

Bab III serta saran yang dapat dijadikan masukan kepada instansi yang berguna 

untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi dari sebelumnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi Prosedur 

2.1.1  Pengertian Prosedur 

 Prosedur berasal dari bahasa Inggris “procedure” yang bisa diartikan 

sebagai cara atau tata cara. Akan tetapi kata procedure lazim digunakan dalam 

kosakata Bahasa Indonesia yang dikenal dengan kata prosedur. Dalam Kamus 

Manajemen, prosedur berarti tata cara melakukan pekerjaan yang telah 

dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya prosedur meliputi bagaimana, bilamana dan 

oleh siapa, tugas harus diselesaikan. 

Prosedur mengandung pengertian sebagai berikut di bawah ini: 

1. Adalah langkah-langkah atau juga bisa dikatakan sebagai tahapan-tahapan, 

yang berhubungan dengan proses dalam aktivitas kerja. 

2. Sebagai prosedur, maka perlu deskripsi yang jelas secara terperinci. 

3. Oleh karena itu, prosedur dapat berupa rincian tulisan, atau gambar. 

4. Pada kondisi tertentu, juga bisa memuat keduanya dengan tujuan lebih 

memudahkan akses informasi dan ketentuan yang dimaksudkan. (Joko Dwi 

Santosa,2014)   

Prosedur adalah “suatu urutan pekerjaan, biasanya melibatkan beberapa 

orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan 

yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. (Zaki 

Baridwan,2008). 
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Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah 

rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktifitas 

sehingga dapat tercapainya suatu tujuan yang di harapkan secara efektif dan 

efisien, serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah serta terperinci 

menurut angka waktu yang telah di tentukan. 

 

2.1.2 Karakteristik Prosedur 

 Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosedur, diantaranya adalah:  

1. Prosedur menunjang tercapainya suatu organisasi  

2. Prosedur  mampu  menciptakan  adanya  pengawasan  yang  baik dan 

menggunakan biaya yang seminimal mungkin.  

3. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana.  

4. Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.  

5. Menunjukan tidak adanya keterlambatan atau hambatan.  

6. Adanya suatu pedoman kerja yang harus diikuti oleh anggota-anggota 

organisasi.  

7. Mencegah terjadinya penyimpangan.  

8. Membantu efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja dari suatu unit 

organisasi. (Nadya Novicahya) 
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2.1.3 Manfaat Prosedur 

 Suatu prosedur dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa  

yang akan datang.  

2. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga 

menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang  

seperlunya saja.  

3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi 

oleh seluruh pelaksana.  

4. Membantu dalam usaha meningkatkan produkivitas kerja yang efektif dan 

efisien.  

9. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, 

bila  terjadi  penyimpangan  akan  dapat  segera  diadakan perbaikan-

perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing. (Nadya 

Novicahya) 

 

2.2  Penghapusan Barang Milik Daerah 

2.2.1 Definisi Penghapusan Barang Milik Daerah 

 Penghapusan menurut Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 dan  

peraturan menteri dalam Negeri  Nomor 17 tahun 2006 yang telah di perbaharui 

dengan peraturan dalam negri nomor 19 tahun 2016 bahwa Penghapusan adalah 

tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan 

keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, 
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Pengguna Barang  dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab 

administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.  

Berdasarkan ketentuan tersebut, penghapusan merupakan bagian dari siklus 

pengelolaan barang milik daerah dengan maksud dan  tujuan untuk membebaskan 

pengurus barang milik daerah dari pertanggungjawaban administratif dan fisik 

barang yang berada dalam penguasaannya atau dengan kata lain, penghapusan 

merupakan proses terakhir perjalanan hidup barang milik daerah.(Sumini Dan 

Oktavia Ester,2010). 

Penghapusan barang tersebut dilaksanakan berdasarkan pada keputusan 

pengelola dalam hal ini atas nama Kepala Daerah untuk Barang Milik Daerah. Hal 

tersebut dimaksudkan bahwa barang-barang yang berada dalam penguasaan suatu 

instansi sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna dan/atau Kuasa 

Pengguna dan dengan keputusan Kepala Pemerintahan terkait bahwa barang 

tersebut sudah beralih kepemilikannya. Serta penghapusan juga termasuk dalam 

mekanisme pengurangan nilai atau jumlah aset tetap yang digunakan dan di 

lepaskan.  

Salah satu syarat di lakukannya penghapusan yaitu:  

1. Barang tersebut dalam keadaan sudah tua, rusak berat  sehingga tidak dapat di 

perbaiki atau diperunakan lagi. 

2. Perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan 

3. Secara teknis dan ekonomis kegunaan nya tidak seimbang dengan besarnya 

biaya pemeliharaan. 

4. Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. 

5. Penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang. 
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6. Barang yang berlebih jika di simpan lebih lama akan bertambah rusak dan tak 

terpakai lagi, di curi, terbakar, musnah sebagai akibat bencana alam. 

 

2.2.2  Ruang Lingkup Penghapusan Barang Milik Daerah 

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 membagi lingkup penghapusan 

barang milik daerah sebagai berikut: 

1. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 

Pengguna, Merupakan penghapusan yang dilakukan dalam hal barang milik 

daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau 

Kuasa Pengguna Barang. 

2. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, Merupakan penghapusan yang 

dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam 

penguasaan Pengelola Barang. 

3. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah, Merupakan penghapusan yang 

dilakukan dalam hal terjadi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna 

dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Penghapusan dari Daftar Barang 

Pengelola yang disebabkan karena: 

a. Pemindahtanganan atas barang milik daerah 

b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak 

ada upaya hukum lainnya 

c. Menjalankan ketentuan undang-undang. 

d. Pemusnahan 

e. Sebab lain. 
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Sebab lain merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan 

wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti: hilang karena kecurian, terbakar, 

susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan 

kahar (force majeure). Penghapusan barang milik daerah pada pengguna barang 

dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh pengelola barang 

setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Sedangkan 

penghapusan barang milik daerah pada pengelola barang dilakukan dengan 

menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. (Yusran 

Lapananda) 

 

2.3  Aset Tetap  

2.3.1  Pengertian Aset Tetap 

 Aset tetap dalam PSAP nomor 07 paragraf 5 didefinisikan sebagai aset 

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk di 

gunakan dalam kegiatan pemerintah atau di manfaatkan oleh masyarakat umum. 

Selanjutnya, dalam paragraf 7 dinyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam aset 

tetap adalah aset yang dikuasai untuk di komsumsi dalam operasi pemerintahan, 

seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies). (Abdul Hafiz Tanjung, 

2009). 

 Barang Milik Daerah (Aset) merupakan aset daerah dimana 

pengelolaannya tidak hanya terhadap proses administrasinya saja, melainkan juga 

harus memperhatikan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam 

pengelolaan asset tersebut. Pengelolaan aset daerah mencakup lingkup 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
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pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, 

penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Barang 

milik daerah dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan apabila tidak digunakan 

untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Dalam konteks pemanfaatan tidak 

terjadi adanya peralihan kepemilikan dari pemerintah kepada pihak lain. 

Sedangkan dalam konteks pemindahtanganan akan terjadi peralihan kepemilikan 

atas barang milik daerah dari pemerintah kepada pihak lain. Pemindahtanganan 

barang milik daerah merupakan tindak lanjut atas penghapusan barang milik 

daerah itu sendiri.   

 Adapun bentuk-bentuk pemindahtangan tersebut meliputi : 

a. Penjualan 

 Penjualan adalah tindakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah 

kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Objek 

penjualan adalah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang 

/Pengguna Barang, meliputi tanah dan/atau bangunan dan selain tanah 

dan/atau banguan. Berdasarkan permendagri nomor 19 tahun 2016, pasal 338 

angka 1 menyebutkan bahwa penjualan dilaksanakan dengan perimbangan 

yaitu: 

1. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak 

digunakan/dimanfaatkan. 

2. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual. 

 Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

27/PMK.06/2016 lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum 

dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat 
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atau menurun untuk mencapai harga tertinggi,penjualan barang milik daerah yang 

di dahului dengan pengumuman lelang. Penjualan yang dilakukan secara lelang 

dapat di ajukan permintaan penjuala dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 

 Secara umum ada 2 sistem penjualan lelang meliputi lelang terbuka (open 

Bidding), adalah lelang yang di adakan oleh balai lelang di mana peminat lelang 

di kumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang. Peminat lelang mengetahui 

berapa harga penawaran setiap saat untuk barang yang akan di lelang. Penawaran 

akan terus dilakukan selama masih ada peminat berani menawar dengan harga 

yang lebih tinggi.  lelang tertutup (closed Bidding) adalah lelang yang di lakukan 

di mana peminat/penawar  mengajukan harga yang untuk property yang ia minati 

di dalam amplop tertutup/dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga 

penawar tertinggi tidak di ketahui, pemenang mengetahuinya setelah proses 

penawaran selesai dilakukan dan hasilnya di umumkan. 

 Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas 

operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia 

paling singkat 7 (tujuh) tahun terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun 

perolehannya sesuai dokumen kepemilikan. Dalam hal barang milik daerah 

berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-

tingginya 30 % (tiga puluh persen), maka penjualan  kendaraan bermotor dapat 

dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun, terkait dengan surat keterangan 

tentang kondisi kendaraan dari instansi teknis, mengenai foto copy surat tanda 

nomor kendaraan (STNK), BPKB. Pada prinsipnya kendaraan operasional yang 
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memiliki nilai jual di hapus agar di tindak lanjuti dengan risalah lelang melalui 

KPKNL yang hasilnya akan segera di setor ke kas  daerah. (Sari pratama) 

 Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Tata Cara Penjualan 

Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Penjualan barang milik daerah pada Pengguna Barang  diawali dengan 

menyiapkan permohonan penjualan, antara lain: 

a. Data barang milik daerah; 

b. Pertimbangan penjualan; dan  

c. Pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis  oleh pengguna 

barang. 

2. Pengguna barang melalui pengelola barang mengajukan usulan permohonan 

penjualan kepada Walikota. 

3. Setelah itu walikota menugaskan sekda menindaklanjuti usulan penjualan 

kemudian sekda memerintahkan badan pengelola selaku tim untuk 

melakukan penelitian secara fisik dan administrasi yang di tuangkan dalam 

berita acra penelitian, kemudian diserahkan ke kantor pelayanan kekayaan 

negara (KPKNL) untuk melakukan proses lelang. 

4. Serah terima barang penjualan barang milik daerah pada Pengguna Barang 

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 

5. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang  mengajukan 

usulan penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang. 
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b. Tukar Menukar  

 Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Tukar Menukar adalah 

pengalihan kepemilikan barang  milik daerah yang dilakukan antara pemerintah 

pusat  dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah 

daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk 

barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. Tukar menukar barang milik daerah 

dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan 

b. untuk optimalisasi barang milik daerah 

c. tidak tersedia dana dalam APBD. 

Menurut pasal 377 angka 4 Tukar menukar barang milik daerah dapat 

dilakukan dengan pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang 

dimiliki Negara, Pemerintah Desa, Swasta. Tukar menukar dilaksanakan setelah 

dilakukan kajian berdasarkan: 

1. aspek teknis, antara lain: 

a. kebutuhan Pengelola Barang /Pengguna Barang 

b. spesifikasi barang yang dibutuhkan 

2. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai barang  milik daerah 

 yang dilepas dan nilai barang  pengganti 

3.  aspek yuridis, antara lain: 

a. tata ruang wilayah dan penataan kota 

b. bukti kepemilikan. 
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c. Hibah  

 Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Hibah adalah pengalihan 

kepemilikan barang  dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar 

pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa 

memperoleh penggantian. Hibah barang milik daerah dilakukan dengan 

pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya keagamaan kemanusiaan, 

pendidikan yang bersifat non komersial, penyelenggaraan pemerintahan 

pusat/pemerintahan daerah. 

 Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 397 Angka (1), 

Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan: 

1. bukan merupakan barang  rahasia negara 

2. bukan merupakan barang  yang menguasai hajat hidup orang banyak 

3. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

 Pihak yang dapat menerima hibah adalah: 

a) lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga 

kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial 

berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan 

tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang 

bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud; 

b) pemerintah pusat; 

c) pemerintah daerah lainnya; 

d) pemerintah desa; 
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e) perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; atau 

f) pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

d.  Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

 Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Penyertaan Modal adalah 

pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan 

kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 

diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, 

badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 

Penyertaan modal pemerintah dilakukan dengan pertimbangan sebagai 

berikut: 

1) Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen 

penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara/daerah atau 

badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan 

pemerintah. 

2) Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik 

negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara baik yang 

sudah ada maupun yang akan dibentuk. 

 Berdasarkan peraturan dalam negri nomor 19 tahun 2016 pasal 412 angka 

(1), Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat berupa 

tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Gubernur/Bupati/Walikota, tanah 

dan/atau bangunan pada Pengguna Barang, selain tanah dan/atau bangunan. 
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2.3.2  Pengklasifikasian Aset Tetap 

  Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau 

fungsinya dalam aktifitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang 

digunakan : 

1. Tanah  

 Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh 

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan 

dalam kondisi siap pakai. 

2. Gedung dan Bangunan  

 Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.  

3. Peralatan dan Mesin  

 mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh 

inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa 

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 

4. Jalan, Irigasi, Dan Jaringan 

 Jalan, irigasi dan jaringan yang di bangun oleh pemerintah serta dimiliki 

dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. 

5. Aset tetap lainnya  

 mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset 

tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. 
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6. Konstruksi dalam Pengerjaan  

 mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada 

tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. (Abdul Hafiz Tanjung, 

2009) 

 

2.4  Definisi Kendaraan Operasioal 

 Menurut Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 324 tahun 2002 

tentang petunjuk pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan inventaris kendaraan 

bermotor dinas operasional bahwa Kendaraan dinas Operasional adalah barang 

milik daerah berupa kendaraan bermotor yang dipergunakan hanya untuk 

kepentingan dinas, meliputi kendaran perorangan dinas, kendaraan dinas 

operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional 

khusus/lapangan. Dimaksudkan sebagai fasilitas, alat bantu, untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas para penyelenggara daerah agar meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan kepemerintahan kepada masyarakat.  

 Jenis-jenis kendaraan dinas bermotor meliputi: 

1. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) 

2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) 

3. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 

4. Motor/speedboat 
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 Kendaraan Dinas Bermotor menurut fungsinya dibagi dalam 2 bagian 

yaitu: 

1.  Kendaraan Operasional Pejabat 

 Kendaraan operasional pejabat adalah kendaraan dinas operasional yang 

dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemerintahan. 

 Jenis kendaraan dinas operasiona pejabat meliputi: 

a) Sedan 

b) Jeep 

c) Minibus 

d) Sepeda motor 

 

2.  Kendaraan dinas operasional perkantoran/lapangan  

 Kendaraan dinas operasional perkantoran/lapangan adalah kendaraan dinas 

yang dipergunakan oleh unit/satuan kerja untuk melaksanakan tugas pokok yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas dinas sehari-hari secara rutin dan 

dipergunakan secara bersama atau bergantian serta mengacu kepada kendaraan 

operasional yang multi guna, multi fungsi, dan multi penumpang.   

 Jenis kendaraan dinas operasional/lapangan kantor meliputi: 

a) Minibus 

b) Bus/Truk 

c) Sepeda Motor 

d) Motor Boat/Spead Boat 

e) Ambulance 

f) Mobil Jenazah 
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g) Mobil  Sel Lembaga Pemasyarakatan 

h) Mobil Tahanan Kejaksaan 

i) Mobil Tahanan Kepolisian  

j) Mobil Pemadam Kebakaran dll.  
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1  Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota 

Jambi. 

 Dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 yang mengatur 

tentang fungsi, rincian tugas, serta tata kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah 

Kota Jambi, BPKAD ditetapkan oleh Walikota Jambi pada tanggal 8 februari 

2013. Pada kondisi tersebut, belum ada pejabat yang mengisi bidang dan 

bagiannya. Sebelumnya, BPKAD masih berbentuk Bagian Keuangan dan 

Perlengkapan sebelum adanya Peraturan Walikota ini. 

 BPKAD Kota Jambi resmi dibentuk oleh Walikota Jambi pada tanggal 7 

April 2014 serentak dengan melantik pejabat pejabat untuk mengisi bidang dan 

bagian masing-masing, yang terdiri atas bagian Sekretariat, bidang Anggaran dan 

Analisa Kebutuhan, Bidang Pendapatan, Pembiayaan, Belanja dan Pengelolaan 

Kas Umum, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, serta Bidang Aset. 

 

3.1.1 Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Jambi 

A.  Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi 

Visi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi 

adalah’’TERWUJUDNYA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL DAN 

AKUNTABEL MENUJU KOTA JAMBI BANGKIT’’ 
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B. Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi 

1. Meningkatkan sistem pengendalian administrasi pengelolaan daerah. 

2. Meningkatkan efektifitas, efesiensi dan transparansi pengelolaan aset 

daerah. 

3. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah. 

4. Meningkatkan kopetensi sumber daya manusia dibidang keuangan dan 

daerah dengan dilandasi kejujuran, keuletan, semangat, dan kerja keras. 

5. Meningkatkan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar pelayanan 

dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai. 

 

3.1.2 Susunan Organisasi 

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Mengenai pembentukan 

Organisasi Dinas-Dinas Kota Jambi, dan Peraturan walikota Jambi Nomor 2 

Tahun 2013 tentang fungsi Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Jambi 
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Sumber: Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi 
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3.1.3 Ketentuan Umum 

Dalam peraturan walikota ini dimaksudkan dengan: 

1. Daerah adalah daerah kota jambi 

2. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintah daerah. 

3. Walikota adalah walikota jambi 

4. Badan adalah badan pengelola keuangan dan aset daerah. 

5. Kepala badan adalah kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah. 

6. Sekretaris adalah kepala sekretaris pada badan pengelola keuangan dan aset 

daerah 

7. Kepala bidang adalah kepala bidang pada badan pengelola keuangan dan aset 

daerah. 

8. Kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada badan pengelola keuangan 

dan aset daerah. 

9. Kepala seksi adalah kepala seksi pada badan pengelola keuangan dan aset 

daerah. 

 

3.1.4 Fungsi Masing-Masing Bidang 

 Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 4 Tahun 2013, fungsi dari 

masing-masing bidang adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Badan 

Kepala badan adalah kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah 

Kota Jambi. 
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2.   Sekretariat 

 Sekretariat berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Dipimpin oleh sekretaris yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Sekretariat dalam Peraturan 

Walikota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 pasal 5 terdiri dari: 

a. Sub bagian umum dan kepegawaian 

Dimaksud sebagai unsur pembantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada sekretaris. 

b. Sub bagian program dan pelaporan 

Dimaksud sebagai unsur pembantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada sekretaris. 

c.   Sub bagian Keuangan 

Dimaksud sebagai unsur pembantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada sekretaris. 

 

3. Bidang Anggaran  

 Bidang anggaran berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan 

dalammenyelenggarakan tugas dan fungsinya. Bidang anggaran dipimpin oleh 

kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan 

melalui sekretaris. Bidang ini terdiri dari: 
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a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan 

Sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala bidang. 

b. Sub Bidang Anggaran Belanja 

Sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala bidang. 

c.   Sub Bidang Analisa Kebutuhan 

Sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala bidang. 

 

4.   Bidang Perbendaharaan  

 Berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya. Dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepala badan melalui sekretaris.  

Bidang ini terdiri dari: 

a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung 

 Sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala bidang. 
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b. Sub Bidang Belanja Langsung 

 Sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala bidang. 

c. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah 

  unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada kepala bidang. 

 

5.    Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

 Berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Dipimpin oleh kepala bidang yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepala badan melalui sekretaris. Bidang ini 

terdiri dari: 

a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan Dan Belanja  

Sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala bidang. 

b. Sub Bidang Akuntansi Aset dan Kewajiban 

Sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala bidang. 
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6.   Bidang Aset 

  Berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Dipimpin oleh kepala bidang yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepala badan melalui sekretaris. Bidang ini 

terdiri dari: 

a. Sub Bidang Penatausahaan Aset 

Sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala bidang. 

b. Sub Bidang Pemindahtanganan Dan Penghapusan Aset 

Sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala bidang. 

c.   Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan Dan Pengamanan Aset 

 Sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala bidang. 
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3.2   Prosedur Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa 

Kendaraan Operasional Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 

2016 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi 

Dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa diatur oleh peraturan, baik 

tertulis maupun yang tidak tertulis. Demikian juga dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, semua diatur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk 

penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah berupa penghapusan. 

 Penghapusan barang milik daerah harus didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, karena peraturan yang telah ditetapkan 

tersebut memuat unsur pengendalian yang mengarahkan pada tercapainya 

tatakelola pemerintahan yang baik. Tentu saja perlu pedoman dan acuan yang 

jelas dalam melaksanakan tugas, agar tugas dapat dilaksanakan secara tepat dan 

tidak menimbulkan kerugian. (Yusran Lapananda) 

Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang penghapusan yang diatur 

dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 

Tahun 2007 yang telah diperbaharui dengan peraturan dalam negri nomor 19 

tahun 2016 sebagai dasar hukum pelaksanaan penghapusan yang dapat menjadi 

acuan dalam penyusunan peraturan daerah, adalah sebagai berikut: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah. Penghapusan diatur dalam BAB XI pasal 81, pasal 82, 

dan pasal 83. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penghapusan diatur dalam Bagian 

keempat pasal 12, pasal 14, dan pasal 15. 
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 Penghapusan dilakukan di sebabkan barang tersebut rusak berat, tidak 

layak di pakai, tidak dapat di manfaatkan dan di pindahtangankan baik melalui 

penjualan, hibah, tukar menukar barang, di musnahkan atau pun dengan alasan 

lain sesuai peraturan perundang-undangan. Penghapusan dilakukan khususnya 

untuk kendaraan operasional yang mengalami penyusutan, berdampak pada pada 

efisiensi biaya pemeliharaan. Alasan dilakukan nya penghapusan untuk kendaraan 

operasional yaitu untuk menghemat anggaran pemerintahan, mengurangi 

pemakaian yang berlebihan, mengurangi tempat/gudang penyimpanan kendaaran 

yang  tidak di gunakan dan dimanfaatkan. Pertimbangan yang dapat dilakukan 

dari segi teknis, secara fisik barang yang akan dihapuskan tidak bisa digunakan 

karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki, tidak dapat digunakan lagi akibat 

modernisasi, telah melampaui batas waktu penggunaan, selisih dalam ukuran 

disebabkan penyusutan dalam penyimpanan atau pengangkutan. Dari segi 

ekonomi, penghapusan tersebut untuk optimalisasi barang yang berlebih secara 

ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya 

operasional dan pemeliharaannya besar dari manfaat yang diperoleh. (Margono) 

 Dalam pelaksanaan Penghapusan, SKPD yang bersangkutan akan 

melampirkan surat perihal Permohonan Penghapusan Aset yang ditujukan kepada 

Kepala Daerah. Permohonan tersebut akan ditindaklanjuti dengan mereview dan 

menghapus data aset yang dihapuskan sesuai dengan data yang dilampirkan dalam 

surat Permohonan Penghapusan Aset.  

 Data tersebut merupakan data yang ada pada lampiran permohonan 

penghapusan pada SKPD yang bersangkutan. Walikota menugaskan Sekretaris 

Daerah untuk menindaklanjuti Surat Usulan Penghapusan dari SKPD berikut foto 
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barangnya. Selanjutnya, Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Badan untuk 

mempelajari dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan 

menugaskan Kepala Bidang untuk menindaklanjuti supaya mempelajari dan 

memproses lebih lanjut lalu melaporkan kembali hasil verifikasi daftar usulan 

penghapusan tersebut. Kepala Bidang menugaskan Kepala Seksi untuk 

menganalisa dan memverifikasi usulan penghapusan sesuai dengan aturan yang 

berlaku dan menugaskan staf untuk memeriksa kebenaran data usulan sudah 

sesuai dengan data pada Daftar Barang Milik Daerah secara adminisitratif dan 

secara fisik lewat foto barang yang diusulkan dihapus. Hasil dari pemeriksaan 

kebenaran data usulan penghapusan tersebut, staf melaporkan hasil kepada Kepala 

Seksi, kemudian Kepala Seksi melaporkan hasil tersebut ke Kepala Bidang. Jika 

benar dan cukup diusulkan untuk dihapuskan dengan membuat draft daftar usulan 

penghapusan dan jika belum maka dimasukkan kedalam daftar usulan yang perlu 

dikoreksi atau dikembalikan ke SKPD. Kepala Bidang memvalidasi Daftar Usulan 

Penghapusan Barang dari SKPD dan menandatangani draft Daftar Usulan 

Penghapusan yang sudah diverifikasi untuk dilakukan proses selanjutnya dan 

daftar yang belum dapat dilakukan proses atau dikembalikan ke SKPD lalu 

melaporkan ke Kepala Badan. Lalu, Kepala Badan melaporkan ke Sekretaris 

Daerah dan memberi pertimbangan bahwa daftar usulan penghapusan tersebut 

memang layak untuk diproses penghapusannya lewat Tim Penghapusan Aset 

Daerah Kota Jambi. Sekretaris Daerah melaporkan kepada Walikota dan memberi 

pertimbangan bahwa daftar usulan penghapusan tersebut memang layak untuk 

diporses dan Walikota memberikan persetujuan untuk ditindaklanjuti lewat Tim 

Penghapusan Aset Daerah Kota Jambi. 
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Gambar 3.2 

Standar Operasiona Prosedur (SOP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi 
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3.3  Kendala Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik 

Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Pada Badan Pengelola 

Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi 

  

 Adapun Kendala-kendala yang secara umum yang dialami oleh Badan 

Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi (BPKAD) dalam pelaksanaan 

penghapusan barang tersebut antara lain: 

1. Barang yang didaftarkan untuk dilakukan penghapusan namun tidak ada 

wujud atau fisik atas barang tersebut 

 Terkadang dijumpai pula barang-barang yang telah didaftarkan ataupun 

diajukan untuk dilakukan suatu tindakan penghapusan namun pada saat 

dilakukan survey wujud atau kondisi barang tersebut sudah tidak ada, hal 

tersebut bisa saja terjadi karena barang hilang sehingga barang yang semula 

ada menjadi tidak ada yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara 

catatan dengan fisik atau fakta yang ada. 

2. Surat-surat Kendaraan yang hilang harus di laporkan, Seperti STNK 

Kendaraan Operasional serta BPKB kendaraan operasional. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1  Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

penulis, maka dapat di simpulkan bahwa prosedur penghapusan barang milik 

daerah adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur pelaksanaan penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan 

operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi 

yaitu: (1) SKPD melaporkan barang yang akan dihapus kepada Walikota, (2) 

Walikota menugaskan Sekda (3) Sekda kemudian menugaskan Kaban, (4) 

Kaban menugaskan Kabid, kemudian ke Kasubbid, dan staf untuk 

menganalisa dan memverifikasi usulan penghapusan serta memeriksa 

kebenaran data usulan sudah sesuai dengan data pada daftar barang milik 

daerah. Hasil dari pemeriksaan kebenaran tersebut dilaporkan staf, ke 

Kassubid dan Kabid (5) Kabid melaporkannya ke Kaban (6) Kaban 

melaporkan ke Sekda dan memberi pertimbangan bahwa daftar usulan 

penghapusan memang layak untuk dihapus (7) Sekda melaporkan kepada 

Walikota. (8) Walikota memberikan persetujuan untuk ditindaklanjuti lewat 

Tim Penghapusan Aset Daerah Kota Jambi yang secara keseluruhan sudah 

efektif dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.  
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2. Kendala yang terjadi dalam prosedur penghapusan barang milik daerah berupa 

kendaraan operasional terbagi menjadi dua yaitu barang yang didaftarkan 

untuk dilakukan penghapusan tidak ada bentuk atau wujud fisik dan surat-

surat kendaraan yang ingin di hapus kurang lengkap atau hilang, penyebab 

terjadinya kendala tersebut ialah belum optimalnya pencatatan dan 

pemeriksaan aset, kurang nya pengamanan administrasi dan hukum yang 

dilakukan BPKAD kota jambi. 

 

4.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran 

yang kiranya bermanfaat bagi instansi pemerintahan sebagai berikut:  

1. Untuk mengurangi kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penghapusan 

barang milik daerah berupa kendaraan operasional pada badan pengelola 

keuangan dan aset daerah kota jambi, perlu adanya tingkatan kinerja 

khususnya dalam bidang aset, kurang nya tingkatan kinerja yang di lakukan 

oleh bidang aset menyebabkan kurang optimalnya hasil yang di capai. 

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi khususnya bidang 

aset, harus menambah sumber daya manusianya guna meringankan pekerjaan 

dalam tata kelola aset daerah. 
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Lampiran 1 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Lengkap   : Sapjeriani 

2. Tempat/Tanggal Lahir  : Sungai Jambat, 09 September 1996 

3. Alamat Rumah  : Perumdan Blok H Rt 21 Kec. Jambi   

        Selatan Kota Jambi 

4. Program Studi   : Akuntansi 

5. Riwayat Pendidikan  : 

 

No. Nama pendidikan Tempat Tahun Ijasah Spesialis 

Bidang 

1. SD NO.85/X S. JAMBAT Sadu 2002-2008  UMUM 

2. SMP N 18 TANJAB TIM Sadu 2008-2011  UMUM 

3.  SMA N 6 TANJAB TIM Sadu 2011-2014  IPA 

 

 

 

 

       

      Jambi,       Juni 2018 

     

           

          

       Sapjeriani 
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Lampiran 2 

Daftar Kendaraan Operasional Yang Di Hapuskan 

 

 

 

 

 

 

No 

 

Kode 

Barang 

Nama 

Barang 
Merk /Tipe Tahun  

Nomor 

Polisi 

Nomor 

Rangka 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 1.3.2.02.01.04

.001 

Kendaraan  

Roda 2 

Honda / 

Astrea Star  
1994 

BH 2747 

AZ 

MH1GF000RRK

002617 

2 
 1.3.2.02.01.04

.001 

Kendaraan  

Roda 2 

Honda / 

Astrea Star  

Grand 

1994 
BH 3853 

AZ 

MH1NE000RRK

130864 

3 
1.3.2.02.01.04.

001 

Kendaraan  

Roda 2 

Honda 

Supra X 

NF100 

2003 
BH 6173 

HZ 

MH1KEV9163K

111268 

4 
1.3.2.02.01.01.

003 

Kendaraan  

Roda 4 

Toyota 

Kijang MP 
1990 

BH 1201 

AZ 
KF50-066484 

5 
1.3.2.02.01.03.

001 

Kendaraan 

 Roda 6 

Mitsubishi 

FE349 MB 

Truck 

2004 
BH 8009 

AZ 

MHMFE349E4R

071130 

6 
1.3.2.02.01.01.

001 

Kendaraan  

Roda 4 

Mitsubishi 

Lancer 1.6 

MP 

1999 
BH 17 

AZ/BH 

1657 AZ 

CK4SNH-

000825 

7 
1.3.2.02.01.01.

003 

Kendaraan  

Roda 4 

Mitsubishi/ 

Kuda-Vain 

GLX MP 

2004 BH 39 AZ 
MHMVA1WJR4

K005231 

8 
1.3.2.02.01.01.

003  

Kendaraan  

Roda 4 

Toyota/ 

Kijang 

Standart 

KF70 Short 

2002 
BH 1791 

AZ 

MHF11KF70200

35744 
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Lampiran 3 

 

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI 

NOMOR              TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 

DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH 

PEMERINTAH KOTA JAMBI  

 

WALIKOTA JAMBI, 

 

Menimbang  : a. bahwa Barang Milik Pemerintah Kota Jambi yang hilang, 

rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk 

kepentingan dinas, perlu dihapus dari daftar barang milik 

daerah Pemerintah Kota Jambi; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota 

Jambi tentang Penghapusan Kendaraan Dinas 

Operasional Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah 

Kota Jambi; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 20); 

2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

 

3. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 

tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

RepublikTahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-UndangNomor 23 Tahun2014  

tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana 

telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5533); 

7. Instruksi PresidenNomor 9 Tahun 1970 tentang 

Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang 

yang dimiliki/dikuasai Negara; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2008 

tentang PengelolaanBarang Milik Daerah (Lembaran  

Daerah Kota Jambi  Tahun  2008 Nomor 02) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 6 ); 

10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 

Nomor 14); 

11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 59 tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
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Tata Kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Jambi; 

Memperhatikan :   1. Surat Persetujuan Penjualan/Pelelangan Kendaraan Dinas 

Operasional Milik  Pemerintah Kota Jambi Nomor : 

024/1459.A/BPKAD/2017 tanggal 5 Desember 2017; 

  2.   Salinan Risalah Lelang Nomor : 1087/13/2017 tanggal 18 

Desember 2017; 

3.  Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas Milik 

Pemerintah Kota Jambi    Nomor : 

048/BAST/BPKAD/2017 s/d  Nomor 

:101/BAST/BPKAD/2017 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG 

PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS 

OPERASIONAL DARI DAFTAR BARANG MILIK 

DAERAH PEMERINTAH KOTA JAMBI 

KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana 

yang tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini dari Daftar Barang Milik 

Daerah Pemerintah Kota Jambi; 

KEDUA  : Penghapusan kendaraan dinas operasional dari Daftar Barang 

Milik Daerah Pemerintah Kota Jambi sebagaimana dimaksud 

pada Diktum KESATU dilakukan dengan cara Pelelangan 

Umum (Online). 

KETIGA  : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Jambi. 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

                                     Jambi,    2017 

                                    WALI KOTA JAMBI 

     

                                                SYARIF FASHA    
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Lampiran 4 

DAFTAR KEGIATAN HARIAN MAGANG MAHASISWA PROGRAM 

DIPLOMA III UNJA PERIODE  

(05 FEBRUARI s/d 05 APRIL) 

No Hari/tanggal Waktu Kegiatan  

1. Senin 05 februari 

2018 

07.30 Apel pagi 

  08.00 Mencocokkan data plat motor dan 

realisasi anggarannya 

  13.30 Menghitung sewa di bayar di muka masa 

berlaku untuk kendaraan roda 2 dinas 

  16.00 Pulang 

2. Selasa 06 februari 

2018 

07.30 Apel pagi 

  08.00 Melakukan pengecekan surat tanda 

setoran dan rekening Koran 

  13.30 Melakukan pencocokan plat dan realisasi 

anggaran yang di bayar 1 tahun (2017) 

  16.00 Pulang 

3. Rabu 07 februari 

2018 

07.30 Apel pagi 

  08.00 Mencocokkan sts dengan UYHD (uang 

yang harus di pertanggung jawabkan) 

  13.30 Mencocokkan sts dengan UYHD (uang 

yang harus di pertanggung jawabkan) 

  16.30 Pulang 
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Lampiran 4 

 

No Hari/tanggal Waktu Kegiatan  

4. Kamis 08 februari 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Mencocokkan sts sekretaris DPRD 

  13.30 Melanjutkan kembali pekerjaan 

  16.30 Pulang 

5. Jum’at 09 februari 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Membantu mengoreksi laporan 

keuangan bendahara puskesmas 

kebun andil 

  13.30 Membantu mengoreksi laporan 

keuangan bendahara puskesmas 

kebun andil 

  16.00 Pulang 

6. Senin 12 februari 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Rekapitulasi berdasarkan golongan 

aset khusus peralatan dan mesin 

  13.30 Melanjutkan kembali pekerjaan 

  16.00 Pulang 

7. Selasa 13 februari 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Rekapitulasi berdasarkan golongan 

aset khusus peralatan dan mesin 

  13.30 Rekapitulasi berdasarkan golongan 

aset khusus peralatan dan mesin 

 

 

 



 
 
 
 
 

52 

 

Lampiran 4 

 

No Hari/tanggal Waktu Kegiatan  

7. Selasa 13 februari 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Rekapitulasi berdasarkan 

golongan aset khusus peralatan 

dan mesin 

  13.30 Rekapitulasi berdasarkan 

golongan aset khusus peralatan 

dan mesin 

  16.30 Pulang 

8. Rabu, 14 februari 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Rekapitulasi berdasarkan 

golongan aset khusus peralatan 

dan mesin 

  13.30 Rekapitulasi berdasarkan 

golongan aset khusus peralatan 

dan mesin 

  16.30 Pulang  

9. Jum’at 16 februari 

2018 

07.30 Libur  

10. Senin 19 februari 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Mengoreksi rekon aset belanja 

modal tahun 2017 (januari, 

februari, maret dan april) 

11. Selasa 20 februari 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Mengoreksi rekon aset belanja 

modal tahun 2017 (mei, juni, juli,  

 



 
 
 
 
 

53 

 

Lampiran 4 

 

No Hari/tanggal Waktu Kegiatan  

12. Rabu 21 februari 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Mengoreksi rekon aset belanja 

modal tahun 2017 (september, 

oktober, november, desember) 

  13.30 Mengoreksi rekon aset belanja 

modal tahun 2017 (september, 

oktober, november, desember) 

13. Kamis 22 februari 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Mengoreksi kelengkapan dokumen 

rekon spm,  

  13.30 Mengoreksi kelengkapan dokumen 

rekon spm,  

  16.30 Pulang 

14. Jum’at 23 februari 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Mengoreksi kelengkapan dokumen 

rekon spm, 

  13.30 Mengoreksi kelengkapan dokumen 

rekon spm, 

  16.30 Pulang  

15. Senin 26 februari 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Mencocokkan dokumen surat 

perintah pencairan dana (SP2D) 

  13.30 Mencocokkan dokumen surat 

perintah pencairan dana (SP2D) 

  16.00 Pulang 
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Lampiran 4 

 

No Hari/tanggal Waktu Kegiatan  

16. Selasa 27 februari 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Mencocokkan dokumen pencairan 

dengan surat perintah membayar 

(SPM) 

  13.30 Mencocokkan dokumen pencairan 

dengan surat perintah membayar 

(SPM) 

  16.30 Pulang 

17. Rabu 28 februari 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Menginput surat pencairan yang telah 

dicocokkan 

  13.30 Menginput surat pencairan yang telah 

dicocokkan 

  16.30 Pulang 

18. Kamis 01 maret 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Mencocokkan laporan rekon aset 

  13.30 Mencocokkan laporan rekon aset 

  16.30 Pulang  
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Lampiran 4 

 

No Hari/tanggal Waktu Kegiatan  

20. Senin 05 maret 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Rekab absen karyawan BPKAD  

  13.30 Menginput sistem informasi evaluasi 

dan pelaporan pembangunan 

  16.30 Pulang 

21. Selasa 06 maret 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Menginput sistem informasi evaluasi 

dan pelaporan pembangunan. 

  13.30 Menginput data anggaran BPKAD  

  16.30 Pulang 

22. Rabu 07 maret 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Menginput sistem informasi evaluasi 

dan pelaporan pembangunan. 

  13.30 Menginput sistem informasi evaluasi 

dan pelaporan pembangunan. 

  16.30 Pulang  

23. Kamis 08 maret 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Menginput sistem informasi evaluasi 

dan pelaporan pembangunan. 

  13.30 Menginput sistem informasi evaluasi 

dan pelaporan pembangunan. 

  16.00 Pulang 
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Lampiran 4 

 

No Hari/tanggal Waktu Kegiatan  

24. Jum’at 09 maret 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Menginput sistem informasi 

evaluasi dan pelaporan 

pembangunan. 

  13.30 Menginput sistem informasi 

evaluasi dan pelaporan 

pembangunan 

  16.30 Pulang 

25. Senin 12 maret 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Menginput sistem informasi 

evaluasi dan pelaporan 

pembangunan. 

  13.30 Menginput sistem informasi 

evaluasi dan pelaporan 

pembangunan. 

  16.30 Pulang 

26. Selasa 13 maret 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Membuat surat keterangan (SK) 

  13.30 Membuat surat keterangan (SK) 

  16.30 Pulang  

27. Rabu 14 maret 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Menginput rekening anggaran kas 

BPKAD. 

  13.30 Menginput rekening anggaran kas  
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Lampiran 4  

 

No Hari/tanggal Waktu Kegiatan  

28 Kamis 15 maret 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Menginput rekening anggaran kas 

BPKAD. 

  13.30 Menginput daftar swakelola tahun 

anggaran 2018 BPKAD pada 

aplikasi SIRUP 

  16.30 Pulang 

29 Jum’at 16 maret 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Membuat surat keterangan (SK). 

  13.30 Membuat surat keterangan (SK). 

  16.30 Pulang 

30 Senin 19 maret 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Menscan data opname, BPAK, rek 

koran, SPJ fungsional, BKU pada 

seluruh dinas kota jambi 

  13.30 Menscan data opname, BPAK, rek 

koran, SPJ fungsional, BKU pada 

seluruh dinas kota jambi 

  16.30 Pulang 

31. Selasa 20 maret 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Menscan data opname, BPAK, rek 

koran, SPJ fungsional, BKU pada 

seluruh dinas kota jambi 
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Lampiran 4 

 

No Hari/tanggal Waktu Kegiatan  

32. Rabu 21 maret 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Menscan data opname, BPAK, rek 

koran, SPJ fungsional, BKU pada 

seluruh dinas kota jambi 

  13.30 Menscan data opname, BPAK, rek 

koran, SPJ fungsional, BKU pada 

seluruh dinas kota jambi 

  16.00 Pulang 

33. Kamis 22 maret 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Menscan data opname, BPAK, rek 

koran, SPJ fungsional, BKU pada 

seluruh dinas kota jambi 

  13.30 Menscan data opname, BPAK, rek 

koran, SPJ fungsional, BKU pada 

seluruh dinas kota jambi 

  16.30 Pulang 

34. Jum’at 23 maret 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Menscan data opname, BPAK, rek 

koran, SPJ fungsional, BKU pada 

seluruh dinas kota jambi 

  13.30 Menscan data opname, BPAK, rek 

koran, SPJ fungsional, BKU pada 

seluruh dinas kota jambi 

  16.30 Pulang 

 



 
 
 
 
 

59 

 

Lampiran 4  

 

No Hari/tanggal Waktu Kegiatan  

35. Senin 26 maret 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Membuat surat keterangan (SK) 

  13.30 Membuat surat keterangan (SK) 

  16.30 Pulang  

36. Selasa 27 maret 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Menginput rekening anggaran kas 

BPKAD. 

  13.30 Menginput rekening anggaran kas 

BPKAD. 

  16.00 Pulang 

37. Rabu 28 maret 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Menscan data opname, BPAK, rek 

koran, SPJ fungsional, BKU pada 

seluruh dinas kota jambi 

  13.30 Menscan data opname, BPAK, rek 

koran, SPJ fungsional, BKU pada 

seluruh dinas kota jambi 

  16.30 Pulang 

38. Kamis 29 maret 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Menginput sistem informasi evaluasi 

dan pelaporan pembangunan. 

  13.30 Menginput sistem informasi evaluasi 

dan pelaporan pembangunan. 

  16.30 Pulang 

39. Jum’at 30 maret 2018  LIBUR 
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40. Senin 02 april  2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Mencocokkan sts dengan UYHD 

(uang yang harus di pertanggung 

jawabkan) 

  13.30 Mencocokkan sts dengan UYHD 

(uang yang harus di pertanggung 

jawabkan) 

  16.00 Pulang 

41. Selasa 03 april 2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Menscan data opname, BPAK, rek 

koran, SPJ fungsional, BKU pada 

seluruh dinas kota jambi 

  13.30 Menscan data opname, BPAK, rek 

koran, SPJ fungsional, BKU pada 

seluruh dinas kota jambi 

  16.30 Pulang 

42. Rabu 04 april  2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Menscan data opname, BPAK, rek 

koran, SPJ fungsional, BKU pada 

seluruh dinas kota jambi 

  13.30 Menscan data opname, BPAK, rek 

koran, SPJ fungsional, BKU pada 

seluruh dinas kota jambi 

  16.30 Pulang 

43. Kamis 05 april  2018 07.30 Apel pagi 

  08.00 Rekab absen karyawan BPKAD  

  13.30 Menginput sistem informasi evaluasi 

dan pelaporan pembangunan 
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Lampiran 5 

PENILAIAN AKTIVITAS MAGANG 
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Lampiran 6 

Foto Kendaraan Yang Di Hapuskan Karena Rusak Berat 
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Lampiran 7 

 

Dokumentasi Kegiatan Magang 
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Lampiran 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


