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BAB 3 

PEMBAHASAN TEORI DAN PRAKTIK 

 

3.1 Penertian Barang Milik Daerah 

      Menurut Siregar (2004 : 559) dalam pengertian yang terbatas pemerintah 

memberikan asset daerah sebagai barang daerah. Di dalam Keputusan 

Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 49 tahun 2001 tentang Sistem 

Informasi Barang Manajemen Barang Daerah (Simbada) pengertian barang 

daerah adalah “semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang 

dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tiak bergerak beserta 

bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat 

dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-

tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya”. Pengertian barang 

daerah tersebut sama seperti yang tercantum di dalam Kepmendagri 11 tahun 

2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. Di dalam Kepmendagri 

11 tahun 2001 disbutkan juga bahwa “barang daerah adalah aset daerah 

berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai 

Pemerintah Daerah yang sebagain atau seluruhnya dibeli atas beban APBD 

serta perolehan lainnya yang sah”. 

      Menurut Siregar (2004 : 58), pengertian barang daerah sebagaimana yang 

tercermin di dalam Kepmendagri 11 tahun 2001 dan Kepmendagri 49 tahun 

2001, pada dasarnya belum mencerminkan sepenuhnya apa yang disebut 

dengan aset (“kekayaan”) daerah. Aset terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu : 

a. Sumber Daya Alam (SDA), adalah semua kekayaan alam yang dapat 

digunakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manuisa. 

b. Sumber Daya Manusia (SDM), adalah semua potensi yang terdapat pada 

manusia seperti akal pikiran, seni, ketermapilan, dan sebagainya yang 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun 

orang lain atau masyarakat pada umunya. 
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c. Infrastruktur, adalah sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan 

sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan sebagai sarana untuk dapat 

memanfaatkan SDA dengan semaksimalnya, baik untuk saat ini maupun 

keberlanjutannya di masa yang akan datang. 

Pada awal pelaksanaan otonomi daerah, dasar hukum pengelolaan barang 

milik daerah adalah Kepmendagri 11 tahun 2001. Kepmendagri ini 

merupakan peraturan teknis untuk mengakomodasi peraturan perundangan 

yang berada di atasnya, seperti Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah 105 tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah. Kemudian dengan 

berlakunya Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 

Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah 

mengeluarkan Kepmendagri 152 tahun 2004, maka Kepmendagri 11 tahun 

2001 dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Peraturan terbaru mengenai pengelolaan barang milik daerah adalah 

Permendagri 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 

Milik Daerah. Dengan berlakunya Permendari ini, maka Kepmendagri 152 

tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi. Permendagri ini merupakan 

peraturan teknis untuk mengakomodasi peraturan perundangan yang berada 

di atasnya, yaitu Undang-Undang 17 tahun 2003, Undang-Undang 1 tahun 

2004, Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah 24 tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah 58 tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peratuan Pemerintah 6 tahun 

2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

Menurut Kepmendagri 152 tahun 2004, pengertian barang milik daerah 

tidak berbeda dengan Kepmendagri 11 tahun 2001. Sedangkan menurut 

Permendagri 17 tahun 2007, pengertian barang milik daerah adalah semua 
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kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun 

yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang 

tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan 

tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan 

dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Barang 

milik daerah berdasarkan kepemilikan dan pengelolaa barang terdiri dari 2 

(dua) macam yaitu : 

a. Barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah 

Barang ini merupakan barang yang penggunaannya berada pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/instansi/lembaga pemerintaha daerah 

lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan. 

b. Barang yang dimiliki oleh perusahaan daerah atau badan usaha milik 

daerah. 

Barang ini merupakan barang yang status barangnya dipisahkan. Barang 

milik daerah yang dipisahkan adalah barang yang pengelolaannya berada 

pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang 

anggarannya dibebankan pada naggaran Perusahaan Daerah atau Badan 

Usaha Milik Daerah lainnya. 

      Barang milik daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) dan perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah yang 

berasal dari perolehan lainnya yang sah ini dapat berasal dari : 

a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya, 

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

c. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 
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3.2 Pengertian aset menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan 

hubungannya dengan Barang Milik Daerah. 

      Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) aset adalah sumber daya 

ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari 

peristiwa msa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa 

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, 

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan 

yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang 

berwujud. 

      Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau 

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari 

mana manfaat ekonomi dann/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur 

dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan 

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya 

Barang Milik Daerah termasuk dalam aset lancar dan aset tetap.  

a. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, 

dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak 

tanggal pelaporan, berupa  persediaan.  

b. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 

12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi Tanah, Peralatan dan 

Mesin,Gedung dan Bangunan, Jalan,  serta Irigasi dan jaringan, Aset Tetap 

Lainnya, konstruksi dalam Pengerjaan.  

Dari uraian diatas, yang dimaksud aset daerah adalah aset lancar, aset tetap 

dan aset lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan barang daerah adalah 
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Persediaan (bagian dari aset lancar) ditambah seluruh aset tetap yang ada 

dineraca daerah. 

3.3 Penggolongan Barang Milik Daerah 

        Barang milik daerah digolongkan dalam 6 (enam) kelompok yaitu: 

a. Tanah 

Termasuk ke dalam jenis tanah yaitu tanah perkampungan, tanah 

pertanian, tanah perkebunan, kabun campuran, hutan, tanah kolam ikan, 

danau/rawa, sungai, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang 

rumput, tanah penggunaan lain, tanah pembangunan dan tanah 

pertambangan, tanah badan jalan, dan lain-lain sejenisnya. 

b. Peralatan dan Mesin 

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. Termasuk ke dalam jenis peralatan dan 

mesin sebagai berikut : 

1) Alat-alat besar 

Alat-alat Besar Darat, Alat-alat Besar Apung. Alat-alat Bantu dan 

lain-lain sejenisnya. 

2) Alat-alat angkutan 

Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, 

Alat Angkut Apung Bermotor, Alat Angkut Apung tak Bermotor, Alat 

Angkut Bermotor Udara, dan lain-lainnya sejenisnya. 

3) Alat-alat bengkel dan alat ukur 

Alat Bengkel Bermotor, Alat Bengkel Tak Bermotor, dan lain-lain 

sejenisnya. 
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4) Alat-alat pertanian/peternakan 

Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Alat Pemeliharaan 

Tanaman/Pasca Penyimpanan dan lain-lain sejenisnya. 

5) Alat-alat kantor dan rumah tangga 

Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan lain-lain sejenisnya. 

6) Alat studio dan alat komunikasi 

Alat Studio, Alat Komunikasi dan lain-lain sejenisnya. 

7) Alat-alat kedokteran 

Alat Kedokteran seperti Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokteran 

Gigi, Alat Kedokteran Keluarga Berencana, Alat Kedokteran Mata, 

Alat Kedokteran THT, Alat Rontgen, Alat Farmasi, dan lain-lain 

sejenisnya. 

8) Alat-alat laboratorium 

Unit Alat Laboratorium, Alat Peraga/Praktek Sekolah dan lain-lain 

sejenisnya. 

9) Alat-alat keamanan 

Senjata Api, Persenjatan Non Senjata Api, Amunisi, Senjata Sinar dan 

lain-lain sejenisnya. 

c. 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 dipakai. Termasuk ke dalam gedung 

dan bangunan sebagai berikut : 

1) Bangunan gedung 

Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung, Bangunan 

Instalansi, Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Rumah Tempat Tinggal 

dan gedung lainnya yang sejenis. 

2) Bangunan monument 

Candi, Monumen Alam, Monumen Sejarah, Tugu Peringatan dan lain 

sejenisnya.  
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d. Jalan, irigasi, dan jaringan 

Jalanan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 

dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah 

dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk ke dalam jenis jalanan, irigasi, 

dan jaringan adalah sebagai berikut : 

1) Jalan dan jembatan 

Jalan, Jembatan, terowongan dan lain-lain jenisnya. 

2) Bangunan air/irigasi 

Bangunan air irigasi, Bangunan air Pasang, Bangunan air 

Pengembangan rawa dan Polde, Bangunan Air Penganan Surya dan 

Penanggul, Bangunan air minum, Bangunan air kotor dan Bangunan 

Air lain yang sejenisnya. 

3) Instalasi 

Instalasi Air minum, Instalasi Air Kotor, Instalasi Pengolahan 

Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi Pembangkit 

Listrik, Instalasi Gardu Listrik dan lain-lain sejenisnya. 

4) Jaringan 

Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik dan lain-lain sejenisnya. 

e. Aset tetap lainnya 

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke 

dalam kelompok asset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan 

untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

Termasuk ke dalam asset tetap lainnya adalah sebagai berikut : 

1) Buku dan perpustakaan 

Buku seperti Buku Umum Filsafah, Agama, Ilmu Sosial, Ilmu Bahasa, 

Matematika dan Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Praktis. 

Arsitektur, Kesenian, Olah raga Geografi, Biografi,sejarah dan lain-

lain sejenisnya. 
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2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan 

Barang Bercorak Kesenian, Kebudayan seperti Pahatan, Lukisan Alat-

alat Kesenian, Alat Olah Raga, Tanda Penghargaan, dan lain 

sejenisnya. 

3) Hewan/ternak dan tumbuhan 

Hewan seperti Binatang Ternak, Binatang Unggas, Binatang Melata, 

Binatang Ikan, Hewan Kebun Binatang dan lain-lain sejenisnya. 

Tumbuhan-tumbuhan seperti Pohon Jati, Pohon Mahoni, Pohon 

Kenari, Pohon Asem dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon 

ayoman/pelindung. 

f. Kontruksi dan pengerjaan 

Kontruksi dalam pengerjaan mencakup asset tetap yang sedang dalam 

proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai 

seluruhnya. 

 

3.4 Pengertian Pengelolaan Barang Milik Daerah 

            Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang milik daerah sebagai salah 

satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada 

gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan 

memperhatikan azas-azas sebagai berikut: 

a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah 

dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa 

pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah  

sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing; 

b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus  

dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan; 
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c. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah 

harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi 

yang benar; 

d. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar 

barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan 

yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok 

dan fungsi pemerintahan secara optimal; 

e. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat; 

f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus 

didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka 

optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta 

penyusunan neraca Pemerintah Daerah. 

      Masih berdasarkan peraturan-peraturan di atas pengelolaan barang milik 

daerah meliputi: 

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 

b. Pengadaan; 

c. Penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran; 

d. Penggunaan; 

e. Penatausahaan; 

f. Pemanfaatan; 

g. Pengamanan dan pemeliharaan; 

h. Penilaian; 

i. Penghapusan; 

j. Pemindahtanganan; 

k. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; 

l. Pembiayaan; dan 

m. Tuntutan ganti rugi. 
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3.5 Landasan Pengelolaan Barang Milik Daerah 

            Sebagai landasan dalam pengelolaan barang milik daerah, barang milik 

daerah sebagaimana tersebut di atas terdiri dari : 

a. barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya  atau 

pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD)/Instansi/lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik 

Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan. Barang milik daerah 

yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada 

Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang 

anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau Badan 

Usaha Milik Daerah lainnya. Barang inventaris adalah seluruh barang yang 

dimiliki oleh Pemerintahan  Daerah yang penggunaannya lebih dari satu 

tahun dan dicatat serta didaftarkan dalam buku inventaris.  

 

3.6 Pengertian Penghapusan Barang Milik Daerah 

      Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah, Penghapusan adalah tindakan menghapus 

Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan 

keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola 

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

jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 

Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah merupakan kegiatan akhir dari 

pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagai upaya untuk 

membersihkan pembukuan dan laporan Barang Milik Negara/Daerah dari 

catatan atas Barang Milik Negara/Daerah yang sudah tidak berada dalam 

penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah. 
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Penghapusan barang milik negara/daerah dilakukan apabila barang dimaksud 

sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna 

dikarenakan sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena 

sebab-sebab lain. 

 

3.7 Pengertian Kartu Inventaris Barang (KIB) 

      Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah Kartu untuk mencatat barang-

barang Inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektip dilengkapi data 

asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang 

tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan 

dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan. 

Menurut Kepmendagri 152 tahun 2004 KIB terdiri dari 4 (empat) macam 

yaitu : 

a. Kartu Inventaris Barang A (Tanah); 

b. Kartu Inventaris Barang B (Kendaraan); 

c. Kartu Inventaris Barang C (Gedung); 

d. Kartu Inventaris Barang D (Barang lainnya); 

Sedangkan menurut Permendagri 17 tahun 2007 KIB terdiri dari 6 (enam) 

macam yaitu : 

a. Kartu Inventaris Barang A (Tanah); 

b. Kartu Inventaris Barang B (Mesin dan Peralatan); 

c. Kartu Inventaris Barang C (Gedung dan Bangunan); 

d. Kartu Inventaris Barang D (Jalan, irigasi, dan jarinagn); 

e. Kartu Inventaris Barang E (Aset tetap lainnya); 

f. Kartu Inventaris Barang F (Kontruksi dalam Pengerjaan); 
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3.8 Mekanisme Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen 

      Dalam melaksanakan penghapusan barang milik daerah, Dinas Pendpatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kebupaten Kebumen membentuk 

Tim Penghapusan serta Tim Penjualan sebagai pelaksana penjualan/lelang 

BMD yang merupakan tindak lanjut dari proses penghapusan sesuai dengan 

persetujuan Bupati. Berdasarkan SK Bupati Kebumen tentang 

Pembentukantukan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah dan Tim 

Penjualan Barang Milik Daerah, Tim Penghapusan memilki tugas sebagai 

berikut: 

a. Melakukan verifikasi atas usulan penghapusan Barang Milik Daerah, 

b. Meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, 

penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan, nilai jual kendaraan, 

maupun data lainnya yang diperlukan, 

c. Meneliti keadaan fisik Barang Milik Daerah dihubungkan dengan 

kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan, 

d. Menuangkan hasil penelitian dalam bentuk Berita Acara dengan 

melampirkan data yang diperlukan, dan 

e. Mengajukan rencana penghapusan Barang Milik Daerah dan rencana 

tindak lanjutnya kepada Pengelola Barang Milik Daerah. 

Sedangkan Tim Penjualan memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Membantu pejabat penjualan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan 

penjualan Barang Milik Daerah, 

b. Meneliti administrasi kepemilikan Barang Milik Daerah termasuk 

pembelian dan pengurusannya, dan 

c. Melaksanakan penaksiran harga Barang Milik Daerah. 

      Mekanisme penghapusan barang milik daerah pada Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat 

pada bagan berikut  ini: 
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Gambar 3.1 Bagan Mekanisme penghapusan BMD DPPKAD Kab. Kebumen
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      Supaya lebih jelas lagi penulis mencoba membuatkan flowchart dari 

Mekanisme Penghapusan Barang Milik Daerah pada DPPKAD Kabupaten 

Kebumen sbagai berikut: 

Gambar 3.2 Flowcharts Penghapusan BMD DPPKAD Kab. Kebumen 

SKPD (Pengurus Barang) 
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Gambar 3.2 Flowcharts Penghapusan BMD DPPKAD Kab. Kebumen (Lanjutan) 

DPPKAD Kab. Kebumen (Tim Penghapusan) 
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Gambar 3.2 Flowcharts Penghapusan BMD DPPKAD Kab. Kebumen (Lanjutan) 
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Gambar 3.2 Flowcharts Penghapusan BMD DPPKAD Kab. Kebumen (Lanjutan) 
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Gambar 3.2 Flowcharts Penghapusan BMD DPPKAD Kab. Kebumen (Lanjutan) 
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      Berdasarkan flowcharts atau diagram alir dari mekanisme penghapusan 

barang milik daerah tersebut akan penulis jelaskan tahap demi tahap proses 

penghapusan BMD pada DPPKAD Kabupaten Kebumen sebagai berikut: 

e. Pihak SKPD melalui pengurus barang akan melakukan pengidentifikasian 

BMD yang perlu dilakukan penghapusan dari Kartu Inventaris Barang, 

dalam hal ini BMD yang perlu dilakukan penghapusan adalah BMD yang 

sudah tidak digunakan, rusak berat/tidak dapat diperbaiki, dan hilang 

karena dicuri; 

f. Jika telah diidentifikasikan BMD yang perlu dilakukan penghapusan maka 

selanjutnya pengurus barang pada SKPD mencocokan kondisi fisik BMD 

tersebut dengan catatan Kartu Inventaris Barang yang dimiliki oleh pihak 

SKPD; 

g. Setelah dicocokan kondisi fisik BMD yang perlu dilakukan penghapusan 

dengan catatan Kartu Inventaris Barang, maka dibuatkan Berita Acara 

Serah Terima BMD yang ditujukan ke pihak DPPKAD Kabupaten 

Kebumen; 

h. Pihak DPPKAD Kabupaten Kebumen melalui tim penghapusan 

melakukan pemeriksaan kondisi fisik BMD yang diusulkan hapus oleh 

pihak SKPD setelah menerima Berita Acara Serah Terima BMD dari pihak 

SKPD; 

i. Kemudian dilakukan proses verifikasi kecocokan data antara kondisi fisik 

BMD dengan catatan pada Kartu Inventaris Barang yang dimiliki pihak 

DPPKAD Kabupaten Kebumen; 

j. Jika dalam proses verifikasi tersebut ditemukan ketidak cocokan maka 

pihak DPPKAD Kabupaten Kebumen melakukan koordinasi kembali 

dengan pihak SKPD mengenai ketidak cocokan tersebut untuk diketahui 

apa penyebabnya; 

k. Dan jika dalam proses verifikasi tersebut dinyatakan cocok antara data 

kondisi fisik dengan catatan pada Kartu Inventaris Barang milik pihak 

DPPKAD Kabupaten Kebumen maka tim penghapusan membuat Berita 
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Acara Hasil Penelitian Usul Hapus BMD yang ditujukan kepada Sekda 

selaku Pengelola Barang, dalam hal ini disertakan pula Berita Acara Serah 

Termia BMD dari pihak SKPD; 

l. Sekda selaku Pengelola Barang melakukan persetujuan penghapusan BMD 

setelah menerima Berita Acara Hasil Penelitian Usul Hapus BMD yang 

disertakan dengan Berita Acara Serah Terima BMD; 

m. Kemudian Sekda selaku Pengelola Barang membuat SK Persetujuan 

Penghapusan BMD yang ditujukan kepada DPPKAD Kabupaten Kebumen 

dengan tembusan kepada Bupati Kebumen selaku Kepala Daerah; 

n. Berdasarkan SK Persetujuan Penghapusan BMD dari Sekda selaku 

Pengelola Barang, DPPKAD Kabupaten Kebumen melalui tim penjualan 

melakukan pengklasifikasian jenis BMD yang akan dihapus, apakah roda 

2/4, besi, baja, kayu, plastik, atau kertas; 

o. Setelah diklasifikasikan jenisnya maka tim penjualan mengklasifikasikan 

lagi apakah BMD tersebut masih memiliki nilai ekonomis atau tidak; 

p. Jika sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka nantinya BMD tersebut 

akan dikategorikan dengan barang rongsokan dan penentuan harga limit 

untuk penjualannya berdasarkan berat per kilogram jenis bahannya, misal 

mesin genset yang rusak berat dan tidak memiliki nilai ekonomis maka 

akan disebut dengan besi bekas untuk dikategorikan sebagai barang 

rongsokan dan dijual dengan harga limit berat besi per kilogram, jika 

beratnya 50kg dan harga besi bekas per kilogram Rp10.000,- (sepuluh ribu 

rupiah) berarti harga limit BMD tersebut adalah (50x10.000) Rp500.000,- 

(lima ratus ribu rupiah); 

q. Jika masih memiliki nilai ekonomis maka akan dihitung harga limitnya 

untuk dijual, apabila setelah dihitung harga limit BMD tersebut di atas 

Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) makan akan dikirim ke KPKNL 

untuk dilakukan penjualan/pelelangan dan hasilnya harus di publikasi 

lewat media masa, namun jika harga limit BMD tersebut dibawah 

Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dapat langsung dijual oleh pihak 

DPPKAD Kabupaten Kebumen dan haslnya tidak perlu dipublikasikan 
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lewat media masa cukup pada papan pengumuman yang ada pada kantor 

DPPKAD Kabupaten Kebumen; 

r. Setelah ditetapkan harga limit penjualan dari BMD yang akan dihapus, 

maka tim penjualan membuat Berita Acara Penetapan Harga Limit 

Penjualan untuk keperluan proses penjualan BMD tersebut; 

s. Setelah dilakukan proses penjualan atau pelelangan, tim penjualan pada 

DPPKAD Kabupaten Kebumen membuat Berita Acara 

Penjualan/Pelelangan yang akan ditujukan bersama dengan SK 

Persetujuan Penghapusan dari Sekda, Berita Acara Serah Terima BMD 

dari SKPD, dan Berita Acara Hasil Penelitian Usul Hapus BMD dari tim 

penjualan kepada Bupati selaku Kepala Daerah untuk diminta persetujuan 

penghapusan BMD dari Kartu Inventaris Barang; 

t. Bupati selaku Kepala Daerah melakukan persetujuan penghapusan BMD 

dari Kartu Inventaris Barang dengan membuat SK Penghapusan BMD dari 

Kartu Inventarsi Barang yang ditembuskan untuk pihak DPPKAD 

Kabupaten Kebumen dan Sekda selaku Pengelola Barang; 

u. Setelah mendapat SK Penghapusan BMD dari Kartu Inventaris Barang, 

pihak DPPKAD Kabupaten Kebumen melalui tim penghapusan 

melakukan penghapusan BMD yang dimaksud dalam SK tersebut dari 

Kartu Inventari Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen. 
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3.9 Pencatatan Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Pembukuan Pada 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten 

Kebumen 

      Pada saat akan melakukan penghapusan dari pembukuan maka BMD 

yang dihapus dilakukan penyusutan nilainya dulu setelah itu dicari nilai saat 

ini untuk dijadikan harga atau nilai limit penjualan, berikut pencatatan yang 

digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kebumen : 

Sebuah mesin genset keluaran 1 Januari tahun 2010 dengan harga 

perolehan Rp8.000.000,- di diprediksi memiliki nilai manfaat 10 tahun 

akan dihapus dari pembukuan pada tahun 2015 maka dihitung 

penyusutannya dulu sebagai berikut : 

Beban Penyusutan per tahun  = 12/12 x (8.000.000:10) 

 = 800.000 

2015-2010 = 5 tahun 

Beban Penyusutan s/d 2015 = 800.000 x 5 tahun 

 = 4.000.000 

Nilai sekarang = 8.000.000 – 4.000.000 

 = 4.000.000 

Pencatatannya sebgai berikut : 

  Kas     4.000.000 

  Beban Penyusutan   4.000.000 

   Aset      8.000.000 
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Pencatatan tersebut jika mesin dijual pada harga limitnya namun jika 

terjual di atas harga limit misal 5.000.000 maka pencatatannya sebagai 

berikut : 

  Kas     5.000.000 

  Beban Penyusutan   4.000.000 

 Aset      8.000.000 

 Gain      1.000.000 

Dan jika aset tersebut pada saat dihapuskan untuk dijual tidak memiliki 

nilai ekonomis dan dikategorikan barang rongsok misal dijual dengan 

kategori besi bekas seberat 80Kg dengan harga per-Kg Rp30.000,- 

sehingga terjual Rp2.400.000,- maka pencatatannya sebagai berikut : 

  Kas     2.400.000 

  Beban Penyusutan   4.000.000 

  Loss     1.600.000 

   Aset      8.000.000 
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3.10 Evaluasi Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen 

      Dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah, Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen berlandaskan 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, atas dasar landasan hukum/peraturan 

tersebut di sini penulis mencoba melakukan evaluasi dari mekanisme 

penghapusan barang milik daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dari Kartu Inventaris 

Barang apakah sudah sesuai dengan landasan hukum/peraturan yang 

digunakan. 

      Pada mekanismenya penghapusan barang milik daerah pada Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen 

meliputi penghapusan dari daftar barang atau kartu inventaris barang milik 

pengguna barang yaitu SKPD dan penghapusan dari daftar barang atau kartu 

inventaris barang milik daerah hal ini sudah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah pasal Bab IX tentang Penghapusan pasal 41, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab XI tentang Penghapusan pasal 53, 

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 13 tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab XIV tentang Penghapusan pasal 48. 

      Penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah atau 

kartu inventaris barang dilakukan setelah BMD tersebut sudah tidak berada 

pada kuasa pengguna dari kuasa pengguna barang yaitu SKPD dilakukan 

dengan persetujuan dari Sekda selaku pengelola barang atas nama Bupati 

Kebumen, dan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik 

daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan persetujuan Bupati selaku 
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Kepala Daerah seperti yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bab IX 

tentang Penghapusan pasal 42, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 

tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab 

XI tentang Penghapusan pasal 54, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

nomor 13 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab XIV 

tentang Penghapusan pasal 49. 

      Pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah Bab IX tentang Penghapusan pasal 43, dan 

pasal 44, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab XI tentang 

Penghapusan pasal 55, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 13 

tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab XIV tentang 

Penghapusan pasal 50 disebutkan adanya pemusnahan sebagai tindak lanjut 

dari penghapusan BMD dengan ketentuan sudah tidak dapat digunakan, tidak 

dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindah tangankan, namun dalam 

mekanisme dan praktiknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Kebumen tidak pernah melakukan pemusnahan 

terhadap BMD yang akan dihapus dari darftar barang atau kartu inventaris 

barang meskipun memenuhi ketentuan untuk dimusnahkan, karena barang 

yang memenuhi ketentuan untuk dimusnahkan atau sudah tidak memiliki nilai 

ekonomis akan tetap dijual dengan ketentuan dianggap sebagai barang 

rongsok, jadi penetuan nilai limit penjualannya berdasarkan berat per kg dari 

bahan barang tersebut. 


