
W/TLIKOTA G O R O N T A L O 

P R O V I N S I G O R O N T A L O 

P E R A T U R J \ N W A L I K O T A G O R O N T A L O 

N O M O R §5 T A H U N 2 0 1 8 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANA^VN INVENTARISASI BARANG MILIKi DAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Wy».LIKOTA GORONTALO, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib penatausahaan pengelolaan 

barang daerah milik Pemerintah Kota GoronLalo dan mntuk 

mendapatkan data yang reliabel sesuai dengan asas 

fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas 

efisiensi, asas akuntabilitas dan asas l<:epastian nilai, 

diperlukan kesamaan persepsi dan langkah terintegrasi serta 

menyeluruli dari unsur yang terkait dalam pengelolaan barang 

milik daerah; 

b. bahwa penatausahaan pengelolaan barang milik daerah 

dilaksanakan melalui proses inventarisasi, baik berupa 

pendataan,, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan 

barang milik daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalicsud 

pada huruf a dan huruf b, perlu ditetajDkan Peraturan 

Walikota Gorontalo tentang Petunjuk Pelaksaiiaan 

Inventarisasi Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah 

Kota Gorontalo; 
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat I I di Sulawesi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan /mtara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Da<irah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); ^ 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoniesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembjaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambeihan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah 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); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 547); 

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 

Bareing Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Gorontalo Nomor 196); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG ANALISIS 

STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA GORONTALO. 
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BAB I 

KETENTAUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota Goirontalo ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusain Pemerintahan 

yang menjadi Kewenangajn Daerah Otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahian yang menjadi 

kewensmgan Daerah. | 

5. Barang; Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

6. Pengelolaan Barang Milik: Daerah adalah rangkaian kegiahm dan tindakan 

terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, 

penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penjnmpfinan, 

penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamiinan, 

pemanifaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya. 

7. Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola bfirang 

adalah pejabat yang t)erwenang dan bertanggung jawab melakukan 

koordinasi pengelolaan B£irang Milik Daerah. 

9. Pejabat; Penatausahaan Barang adalah kepala Perangktit Daerah yang 

mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku j)ejabat pengelola 

keuang;an daerah. 

10. Pengguna barang adalah ]Dejabat pemegang kewenangan penggunaan bgirang 

milik daerah. 

11. Pejabat Penatausahaan Pc;ngguna Barang adalah pejabat yan g melaksanakan 

fungsi tata usaha barang milik daerah pada pengguna barang. 

12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai kuasa 

pengguna barang adalah kepala unit kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh 

Pengguna Barang untu:k menggunakan barang yang berada dalam 

penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 
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13. PenguruLS Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tiigas menerima, 

menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah p)ada 

Pejabat Penatausahaan Barang. 

14. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus; barang j'^ang 

membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausatiaan 

barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

15. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas 

menerima, menyimpan., mengeluarkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkari barang milik daerah pada Kuasa Pengg^una 

Barang. | 

16. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuran, 

inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketenlman 

peraturan pemndang-undangan. 

17. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, ]Dencatatan, dan 

pelaponan hasil pendataan barang milik daerah. 

18. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu untuk 

mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja. 

19. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat K IB adalah Kartu untuk 

mencahit barang-barang Inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektip 

dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merek, tipe, nilai/harga dan data lain 

mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun 

tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihajjuskan. 

20. B u k u Inventaris yang selanjutnya disingkat B l adalah himpunan catatan data 

teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu biirang inventaris 

sebagai hasil inventarisstsi ditiap-tiap SKPD yang dilaksanakan secara 

serentak pada waktu tertentu. 

2 1 . B u k u Induk Inventaris yang selanjutnya disingkat B l l merupjikan 

gabungsin/kompilasi buku inventaris. 

BAB 11 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud pekiksanaan inventarisasi barang milik daerah adalah: 

a. untuk mendapatkan data h^arang dan pembuatan buku inventaris yang b<;nar. 
dapat di pertanggungjawabkan dan akurat (up to date); 

PERANGKAT KABAG 
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b. menyenigamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang 

milik daerah; dan 

0 . memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah. 

Pasal 3 

Tujuan pela ksanaan inventarisasi barang milik daerah adalah: 

a. tersedianya data mutakhir secara rinci tentang barang milik daerah yang 

didokunientasikan dalam buku inventaris barang daerah yang dapat 

mendukung validitas nilai aset tetap dalam laporan keuangan Pemerintah Kota 

Gorontalo meliputi: 

1. volume/jumlah fisik; 

2. spesifikasi; 

3. kondisi (baik/rusak ringan/rusak berat); 

4. harga; dan 

5. data pendukung lainny a. 

b. tersedianya informasi akurat yang dapat dimanfaatkan untuk: 

1. perencanaan; 

2. penentuan kebutuhan; 

3. peng;anggaran; 

4. peng;adaan; 

5. penyimpanan dan penyaluran; 

6. pem<;liharaan; 

7. penghapusan; 

8. pengendalian; 

9. pemberdayaan/pemanfaatan; dan 

10. pengamanan. 

c. terlaksananya pemutakhiran dan legalisasi status penggunaan barang milik 

daerah pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk mendukung data yang 

rill sesuai dengan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, 

asas efisiiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai. 

PERANGKAT KABAG 
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BAB I I I 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini sebagai berikut: 

a. penyelenggaraan inventarisasi; dan 

b. pelaksanaan inventarisasi. 

BAB IV 

PENYELENGGARAAN INVENTARISASI 

Pasal 5 

(1) Pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah meliputi: 

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; atau 

b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

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

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari peijanjian/kontrak; 

e. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-

undangan; 

d. barang yang diperoleh; berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tehip; dan/atau 

e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas pijnyertaan modal 

pemerintah daerah. 

Pasal 6 

Inventarisasd Barang Milik IDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

dilaksanakan oleh tim teknisi inventarisasi barang milik daerah, yang t(;rdiri 

dari : 

a. tim teknis tingkat Kota Gorontalo; dan 

b. tim teknis tingkat perangkat daerah. 

PERANGKAT 
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Pasal 7 

(1) Tim t<;knis tingkat kota gorontalo sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 6 

huruf a, terdiri atas: 

a. pengelola barang; 

b. pejabat penatausaha£in barang; dan 

e. unsur terkait lainnya. 

(2) Unsur terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 

instansi vertikal. 

(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelapkan dengan 

Keputusan Walikota. 

Pasal 8 

(1) T im teknis tingkat peranghcat daerah sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 6 

huruf b, terdiri atas: 

a. peng{?una barang; 

b. pejabat penatausahaan pengguna barang; 

c. kasubag umum/kasubag yang mengelola aset perangkat daerah; 

c. pengurus barang pengguna; 

d. pemtiantu pengurus barang pengguna; dan 

e. unsur terkait lainnya. 

(2) Unsur terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e aclalah 

bidang/bagian/unit kerja di internal perangkat daerah. I 
(3) T im teknis sebagaimana ciimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

kepala pcmangkat daerah. 

BAB V 

PELAKSANAAN INVENTARISASI 

Pasal 9 

Inventarisasi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan keters(;diaan anggaran 

dan berpedcman pada petunjuk pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah. 
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Pasal 10 

Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 deiigan sistematika 

sebagai berikut: 

a. pendahuluan; 

b. mekanisme pelaksanaan inventarisasi; dan 

e. penutup. 

Petunjuk pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pas£il 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakgin bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan W£ilikota ini. 

Peraturan V/alikota ini mulai b)erlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Gorontalo. 

Pasal 11 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 3 l « « « « l i « r 

WALIKOTA GORONTALO,^ 

2018 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 3 l « « « a l i * r 2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO, 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR t5 

PERANGKAT 
DAERAH 

KABAG 
HUKUM /iSISTEN SEKDA 



LAMPIRAN 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 25 TAHUN 2018 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MlUK 

DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

PENDAIIULUAN 

A. Latar Belakang 

Barang Milik Daerah y£ing tercantum dalam Aset Tetap mcsrupakan bagian 

dari komponen Neraca dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat oleh karena itu 

peng;elolaannya perlu dilakukan secara baik, tertib dan sistematis untuk 

mendukung pencapaiau tujuan penyelenggaraan pemeiintahan dgierah 

dengan tingkat efektifilas yang memadai. Salah satu bagjan yang sangat 

penting dalam siklus pengelolaan barang milik daerah adalah 

penatausahaan yang terdiri dari kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan 

pelaporan. 

Inti kegiatan penatausahaan adalah inventarisasi yakni., kegiatan atau 

tindsikan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, 

pengaturan, pencatataii data dan pelaporan barang milik daerah dalam 

unit pemakaian. 

Dari kegiatan inventarisasi disusun B u k u Inventaris yang menunjukkan 

semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, hsdk yang berg;erak 

mau]pun yang tidak bergerak. Untuk kelancaran pelaksanaian inventarisasi 

barang daerah maka pimlu disusun petunjuk teknis yang dapat dijaclikan 

sebagai pegangan bagi para pelaksana inventarisasi barang daerah 

sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. 

B . Asas 

1. komprehensif, yaitu adanya kesatuan kegiatan yang sama pada 

Perangkat Daerah Kota Gorontalo untuk melaksaneikan pendataan 

s«dengkapnya terhadap seluruh aset yang dikuasainya baik digunakan 

lamgsung oleh perangkat daerah maupun dimanfaatkan oleh pihak lain; 
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2. fleksibilitas, yaitu bahwa pendataan dilaksanakan secara sederliana, 

mudah dan tidak rumit namun dapat menyajikan semua data bcirang 

y ang diperlukan; 

3. efisiensi, yaitu bahiwa data yang diperlukan dapat diperoleh secara 

l<3ngkap serta dapat mencapai sasaran yang dihcirapkan dengan 

raemanfaatkan balian, peralatan, waktu, tenaga, dan biaya yang 

tersedia; dan 

4. biontinuitas, yeiitu bahwa data yang diperoleh cukup memadai untuk 

dijadikan sebagai dasar manajemen aset dan dapeit dipergunakan 

secara berkelanjutan dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran, 

p>engadaan, penyimpanan, dan penyaluran, pemeliharaan, 

ptenghapusan, pengendalian, pemberdayaan/pemanfaatan dan 

ptengamanan Bairang Milik Daerah. 

I I . M E K A N I S M E PELAKSANi^AN I N V E N T A R I S A S I 

Barang yang akan di inventarisasi adalah seluruh barang milik Pemerintah 

Kota Gorontalo yang berada dalam penguasaan Perangkat Daerah Kota 

Gorontalo, dalam petunjuk teknis pelaksanaan ini akan dilakukan 3 (tiga) 

tahap ke;giatan sebagai berikut: 

A. Tahsip Persiapan 

1. Pembentukan Tim Teknis Tingkat Kota Gorontalo ditetapkan 

melalui Keputusan Walikota, dan Tim Teknis Tingkat Perangkat 

Daerah ditetapbian melalui Keputusan Kepala Perangkat 

Daerah; 

2. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik 

Daerah; | 

3. Bimbingan Teknis Petugas Pelaksanaan Inventarisasi Barang Daerah; 

4. Menyediakan Kartu/Formulir/Buku Petunjuk Pelaksanaan/Sistem 

Aplikasi serta peralatan yang diperlukan; 

5. Menyiapkan biaya persiapan dan pelaksanaan Inventarisasi Barang 

Daerah; dan 

6. Menyiapkan data awal Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Kota 

Gorontalo sampai dengan per 31 Desember. 
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B . T a h a p Pelaksanaan 

1. l^enyampaian formulir, format dan bahan sampai unit kerja terendah. 

Tim Teknis Tingb:at Kota Gorontalo menyiapkan segala bentuk 

ibrmulir, format dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan 

Icegiatan inventarisasi baik dalam bentuk hardcopy ataupun softcopy. 

2. JJ'enyampaian sist(;m aplikasi Barang Milik Daerah yang sudah 

up to date beserta data buku inventaris terakhir kepada seluruh unit 

Ikerja. Tim Teknis Tingkat Kota Gorontalo menyiapkan database 

terakhir yang akan digunakan sebagai data dasar untuk pelaksanaan 

inventarisasi beserta sistem aplikasi yang sudah terintegrasi. 

3. iSosialisasi pelaksanaan inventarisasi kepada Pengurus Barang 

Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang 

Pembantu. Guna keseragaman tujuan dan persamaan persepsi, maka 

masing-masing pih ak hams mengetahui setiap tahapan pelaksanaan 

inventarisasi. Sosialisasi dilakukan diawal sebelum inventarisasi 

dilaksanakan secEira serentak dengan target pejatiat teknis yang 

ditunjuk mengumsi barang pada Perangkat Daerah Kota Gorontcilo. 

4. Melaksanakan inv(2ntarisasi barang milik daerah di masing-mcising 

Perangkat Daerah dengan mengisi K IB dan KIR. 

Dalam pelaksanaan pengumpulan data inventarisasi Barang Milik 

Daerah dimulai dari satuan kerja terendaih secara berjenjang. Semua 

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, dibantu oleh Pengums 

Barang Pengguna/Pengums Barang Pembantu melaksaniikan 

Inventarisasi Barang Daerah dengan mengisi: 

a) Kartu Inventaris Barsing (KIB): 

- K IB A :Tanah 

- K IB B : Peralatan dan Mesin 

- K IB C : Gedung dan Bangunan 

- KID D : Ja lan , Irigasi dan Jaringan 

- K IB E : Aset Tetap Lainnya 

- K IB F : Konstmksi dalam Pengerjaan i 

Pengisian format K IB dilakukan dengan memasukkan data barang 

dari data awal yang disediakan dengam melakukan 

pencocokan/perbaikan dengan dokumen yang ada serta 

pencocokan/pemelitian dan mengoreksi data barang yang 
PERANGKAT 

DAERAH 
KABAG 
HUKUM ASISTEN SEKDA 

i 



- 4 -

tercantum dahim data lama dengan kenyataan fisik barang yang 

sebenarnya. Apabila terdapat barang yang belum tercantum pada 

data awal, malca dilakukan pencatatan secara lengkap ke dalam 

K IB . 

b) Kartu Inventaris Aset Lainnya yang terdiri dari: 

- Aset kondisi rusak berat; 

- Aset yang diimanfaatkan pihak Iain; 

- Aset tidak berwujud. 

c) Kartu Inventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang 

menurut ruangan masing-masing. 

d) Seluruh data penatausahaan Bairang Milik Daerali diinput mtdalui 

aplikasi sistem informasi SIMDA-Barang Milik Daeraih yang sudah 

disediakan. 

e) Mengisi daftar loarang-barang yang diusulkan untuk diproses lebih 

lanjut (Pengh£ipusan/Tuntutan Ganti Rugi). /^.pabila terdapat 

barang yang tidak sesuai dengan data awal dengan kenyataan atau 

tidak ditemukim fisik barangnya, maka data barang dimaksud 

dipindahkan dalam daftar barang-barang yang diusulkan untuk 

diproses lebili lanjut (penghapusan/tuntutan ganti rugi) 

dengan menc:antumkan alasan dan informasi selengkap 

mungkin tentang barang dimaksud pada kolom keterangan 

(hilang/dimusnahkan/dihibahkan/pindah ke perangkat dsierah 

lain/dan sebagainya). 

5. Pemasangan labed/kodefikasi pada setiap barang yang telah 

diinventarisir. 

Setiap barang hams dipasang label/kodefikasi untuk mengetahui 

identitas/informasi barang tersebut. Pemasangan label/kodelikasi 

hams tempatkan pada posisi yang mudah terlihat dan teijangkau. 

Pengums Barang Pengguna/Pengums Barang Pembantu sudah h ams 

memasang label/Icodefikasi terlebih dahulu sebelum Tim Tejknis 

Tingkat Kota Gorontalo melakukan verifikasi ke setiap perangkat 

daerah. 

6. Penyelesaian hasil inventarisasi barang milik daerah dengan 

menyampaikan buku inventaris oleh unit kerja terendah kepada 

atasan; 

PERANGKAT KABAG 
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Tahapan dimulai dari Unit Satuan Kerja/Sub Unit terendah sebagai 

berikut: 

a) Perangkat Daei-ah. 

Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barsing dibantu oleh 

Pengurus Barang Pengguna menyampaikan laporan buku 

inventaris hasil inventarisasi kepada Kepala Badan Keuangan Kota 

Gorontalo selalcu Pejabat Penatausahaan Pengelola Barang. 

b) Pejabat Penatausahaan Pengelola Barang (Badan Keuangan). 

Kepala Badan l&uangan selaku Pejabat Penatausahaan Peng;elola 

Barang dibantu oleh Pengurus Barang Pengelola dan Tim Teknis 

Tingkat Kota melakukan: 

- menghimpun seluruh laporan buku inventaris hasil 

inventarisasi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah Kota 

Gorontalo; 

- membuat B u k u Induk Inventaris; 

- membuat Dgiftar Rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi; 

7. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan inventarisasi barang 

dalam perangkat daerah/wilayah masing-masing sebagai bentuk 

Verifikasi Hasil Pendataan. 

Dalam pelaksanajm inventarisasi, Tim Teknis Tingkat Kota akan 

melakukan pengawasan langsung ke Perangkat Daerah Kota 

Gorontalo dengan mendatangi satu persatu sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan. Tim Teknis Tingkat Kota akan melsikukan evaluasi 

kembali untuk mengecek kesesuaian antara data yang tercantum 

pada buku inventsris hasil inventarisasi dengan kebe:radaaan barang 

serta kondisi fisiknya. Pengawasan sangat diperlukan untuk meyakini 

bahwa inventarisasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. 

a. untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan 

inventarisasi, verifikasi dapat dilakukan dalam wiaktu yang relatif 

bersamaan dengan kegiatan pendataan; 

b. pelaksanaan verifikasi bertujuan untuk mekikukan koreksi 

terhadap pengklasifikasian/pengkodean barang daerah, 

pengecekan kelDenaran fisik barang dan penuntutan ganti rugi; 
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c. hasil verifikasi akan disampaikan dan diteruskan sebagai laporan 

secara berjenjeing kepada Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah. 

8. Koordinasi antara T im Teknis Tingkat Perangkat Da<;rah dengan T im 

Teknis Tingkat Ko ta. 

Tim Teknis Tingkat Perangkat Daerah yang mengalami permasakihan, 

kendala, atau hal-hal yang tidak dapat diselesaikan secara internal, 

maka hams segera berkoordinasi dengein Tim Teknis Tingkat Kota. 

Tim Teknis Tingkat Kota diberi kewenangan untuk se;gera membantu, 

mengambil tindakan, atau memberi keputusan terhadap 

permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah. 

C . T a h a p T i n d a k Lanjut 

1. Pelaporan 

Tim Teknis Tingkat Kota segera menyusun laporan pislaksanaan hasil 

inventarisasi setelah mendapatkan data dan laporan dari Perangkat 

Daerah Kota Gorontalo. Laporan disampaikan dan diusulkan kepada 

Walikota untuk dilakukan penetapan dalam suatu Surat Keputusan. 

Hasil dari pelaksanaan inventarisasi yang hams tersedia sebagai 

bahan untuk penyusunan laporan keuangan, perencanaan, 

penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan 

dan penyaluran,, pemeliharaan, penghapusan, pengendjilian, 

pemberdayaan / pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah, 

yaitu: 

Daftar baran:g yang menjadi aset tetap sampai dengan 

per 31 Desemtier; 

Daftar Barang Rusak Berat; 

Daftar Barang yang akan dihapus; 

Daftar Barang yang dimanfaatkan; 

Daftar Barang yang di Pinjam Pakai; 

Daftar Barang yang dimasukkan dalam MPTGR 

Daftar Kendarcian Dinas; dan 

Daftar Rumah Dinas. 
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2. Pengamanan dan Pemeliharaan 

Perangkat Daerah wajib mengamankan dan memelihara barang milik 

daerah yang telah dilakukan inventarisasi dengan baik. Pengamanan 

dan pemeliharaan dilakukan secara administrasi maupun fisik. 

3. Pemusnahan 

Terhadap barang rusak berat, habis masa manfaat, ketialuwarsa, dan 

£ikibat modemisasi yang masih bemilai ekonomis alcan ditarik dan 

dikumpulkan di gjudang aset Pemerintah Kota Gorontalo untuk 

ditindak lanjuti dengan penjualan/lelang. Sedangkan terhadap barang 

yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, Perangkat Daerah 

segera melakukan pemusnahan dengan cara dikubur, dibakar, atau 

dihancurkan agar tidak menggangu kelancaran tugas pokok dan 

iimgsi serta tidak imembahayakan kepentingan umum. Pemusntihan 

l iarus di dokumentasikan, dibuatkan berita acara dan dilaporkan 

]<epada Pengelola Barang Milik Daerah selambat-lambatnya sebelum 

tanggal 31 Desember tahun saat pelaksanaan inventarisasi. 

Demikiaji penyusunan petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman 

dalam melaksanakan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah 

Kota Gorontalo. 

I I I . P E N U T U P 
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