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Kendaraan dinas (randis) tak luput dari perhatian Badan Pemeriksaan Keuangan 

(BPK) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel). Buktinya, BPK mengecek ratusan randis 

di lingkungan Pemprov Sumsel, kemarin (12/11). Didampingi perwakilan organisasi 

perangkat daerah (OPD), pengecekan dilakukan untuk mencocokkan data inventaris 

kendaraan yang dimiliki Pemprov Sumsel dengan yang ada di lapangan. 

Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel, Muhammad Zaki 

Aslam mengatakan, pemeriksaan randis tersebut dalam rangka melakukan tertib 

administrasi aset. Dimana, data inventaris kendaraan dicek satu per satu, mulai dari 

nomor mesin, rangka, hingga kondisinya. “Apakah sesuai dengan yang ada di data atau 

tidak. Semuanya kita cek satu per satu,” kata Zaki saat dikonfirmasi. 

Zaki mengatakan, penertiban administrasi aset dilakukan untuk mengetahui 

secara detail jumlah aset yang dimiliki Pemprov Sumsel. Selain itu, memastikan jika 

kendaraan yang terdata digunakan dan dikuasasi oleh pejabat yang berwenang. 

“Pemeriksaan yang dilakukan mulai dari kelengkapan barang, kesamaan administrasi, 

seperti nomor rangka dan nomor mesin. Lalu, sudah bayar pajak apa belum dan lain-

lain,” jelasnya. 

Dari pemeriksaan yang dilakukan BPK, Zaki menuturkan sejauh ini belum ada 

temuan. Namun, jika ada kendaraan yang belum bayar pajak dan administrasinya belum 
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lengkap, disarankan agar dapat melengkapi. “Pemeriksaan ini dalam rangka melengkapi 

data-data yang ada. Hasilnya untuk penyempurnaan aset barang milik daerah, terutama 

kendaraan,” cetusnya. Sementara itu, petugas dari BPK Perwakilan Sumsel enggan 

berkomentar terkait proses pemeriksaan yang tengah dilakukan. 

Terpisah, Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Sumsel, Ahmad Muchlis mengatakan, pemeriksaan oleh BPK sudah dilakukan sejak 

satu bulan terakhir dan akan berakhir besok. Pemeriksaan kendaraan dinas tersebut 

dilakukan kepada seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemprov Sumsel. 
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Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur sebagai 

berikut: 

 Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya 

yang sah. 

 Barang Milik Negara/Daerah meliputi: 

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

Belanja Negara/Daerah; dan 

b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: 

1) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 

2) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 

3) barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; atau 

4) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap. 

 Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang 

digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 
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 Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang 

dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 

 Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik 

Negara/ Daerah. 

 Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang 

Milik Negara/Daerah. 

 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas 

fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian 

nilai. 

 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi: 

a. perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; 

b. pengadaan; 

c. penggunaan;  

d. pemanfaatan; 

e. pengamanan dan pemeliharaan;  

f. penilaian;  

g. pemindahtanganan;  

h. pemusnahan;  

i. penghapusan;  

j. penatausahaan; dan 

k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

 Status Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan oleh: 

a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau 

b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. 

 Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan 

pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah. 

 Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah paling 

sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

 Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi kepada Pengelola 

Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi. 

 Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah berupa 

tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 

(satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 
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2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 

mengatur sebagai berikut: 

 Pengelola Barang Milik Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut Pengelola 

Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan 

koordinasi pengelolaan barang milik pemerintah provinsi. (Pasal 1 angka 9) 

 Pengguna Barang Milik Provinsi Sumatera Selatan adalah pejabat pemegang 

kewenangan pengelolaan BMD pada Organisasi Perangkat Daerah yang 

dipimpinnya. (Pasal 1 angka 12) 

 Barang Milik Pemerintah Provinsi adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. (Pasal 

1 angka 15) 

 Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan 

pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. (Pasal 1 angka 47) 

 Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi adalah daftar yang memuat data 

seluruh Barang Milik Pemerintah Provinsi. (Pasal 1 angka 49) 

 Barang Milik Pemerintah Provinsi meliputi: 

a. Barang Milik Pemerintah Provinsi yang dibeli atau diperoleh atas beban 

APBD; atau 

b. Barang Milik Pemerintah Provinsi yang berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. (Pasal 3) 

 Barang Milik Pemerintah Provinsi dilarang digadaikan/dijaminkan untuk 

mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran 

atas tagihan kepada pemerintah daerah. (Pasal 4 ayat (1)) 

 Barang Milik Pemerintah Provinsi tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. (Pasal 4 ayat (2)) 

 Barang Milik Pemerintah Provinsi yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, 

meliputi: 

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

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

c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan; 

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 

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

pemerintah daerah. 
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 Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Pemerintah Provinsi 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (Pasal 209 ayat (1)) 

 Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi kepada Pengelola 

Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi. (Pasal 209 

ayat (3)) 

 


