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Dalam rangka pelaksanaan salah satu 
fungsi dari Bagian Keuangan dan Sarpras 
Sekretariat daerah Kota Probolinggo adalah 
melaksanakan perencanaan, penatausahaan, 
pengamanan dan pelaporan barang milik 
daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dan 
dikarenakan terdapat Merger Laporan BMD 
tanggal 31 Desember 2019.  Sehingga 
dilakukan audit internal oleh inpektur atas 
penyajian Laporan BMD dan kesesuaian 
laporan BMD Merger dengan Laporan Hasil 
Review nomor : X.700/053/425.302/2021 
tanggal 18 Mei 2021 tentang Laporan Hasil 
Review atas pengelolaan BMD di Lingkungan 
Setda Kota Probolinggo Tahun 2020 dapat 
disimpulkan bahwa masih terdapat aktivitas 
pengendalian yang lemah berupa 
penatausahaan Aset yang belum tertib dan 
lemahnya pengamanan administrasi dan fisik 
Aset tetap.  Serta terdapat atas catatan hasil 
Audit BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 
2020  bahwa atas BMD  di Sekretariat Daerah  
Untuk BMD yang sudah lama dan tidak dapat 
digunakan secara optimal lagi oleh pemerintah 
daerah, agar dilakukan penghapusan, selain 
itu secara ekonomis lebih menguntungkan 
bagi daerah apabila dihapus, karena biaya 
operasional dan pemeliharaannya lebih besar 
dari manfaat yang diperoleh dan pada tahun 
2021 telah dilakukan proses penghapusan 
BMD dan masih terlasana sebanyak : 1349. 
Atau sebesar 31 % dari rencana usulan 
penghapusan BMD.  Sebanyak 4.318 terdiri   
dari 1.984 kondisi rusak dan 2.334 dalam 
telusur  maka dilakukanlah Aksi Perubahan 
yaitu “ Optimalisasi Usulan Penghapusan BMD 
melalui Sistem Informasi Proses Pengajuan 
dan Validas SiProPensi (SiProPensi).” 
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SEBELUM AKSI PERUBAHAN 

Pemahaman Pengurus Barang dan Pembantu Barang 
Sekretariat Daerah terhadap Pengeloaan BMD masih 
kurang  
 
Pemahaman tahapan proses usulan penghapusan BMD 
dan kewengan masih kurang 
 
Data dokumen proses usulan penghapusan BMD belum 
terekap dengan benar 
 
 

 KONDISI YANG DIHARAPKAN 
Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang  paham 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
 
Peningkatan pemahaman mengenai proses usulan 
penghapusan Barang Milik  Daerah 
 
Data dokumen proses usulan Penghapusan BMD terekap 
secara Digital secara tepat dan mudah telusur 
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Melakukan 

konsultasi kegiatan 

yang telah dirancang 

dengan Mentor dan 

Coach. 

Mempersiapkan 

penyusunan tim 

efektif Rancangan 

Aksi 

Menyusun dan 

Mengajukan 

Pengesahan draft 

keputusan 

Melakukan Input 

data yang diterima 

dari stake holder ke 

SiProPensi 

Melakukan rapat 

koordinasi 

penentuan data 

BMD  Setda  

dengan stake holder 

Merancang dan 

Membuat  SiProPensi 

“Sistem Informasi 

Proses Pengajuan dan 

Validasi” 

Melakukan Uji coba 

dan penyempurnaan  

SiProPensi  usulan 

penghapusan BMD 

Sekretariat Daerah 

Melakukan rapat 

persiapan sosialisasi 

SiProPensi   Usulan 

Penghapusan BMD 

Sekretariat  Daerah 

Melakukan 

sosialisasi 

SiProPensi   Usulan 

Penghapusan BMD 

Sekretariat  Daerah 

Melakukan 

Pelaporan Terhadap 

Hasil Pelaksanaan 

Implementasi 

Melakukan evaluasi 

terhadap hasil  

pelaksanaan Sistem 

Informasi Proses 

Pengajuan dan 

Validasi 

(SiProPensi) 

Melakukan 

Implementasi 

SiProPensi ) Usulan 

Penghapusan BMD 

Sekretariat Daerah 
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Melakukan konsultasi kegiatan yang 

telah dirancang dengan Mentor dan              

Coach 

 Mengkomunikasikan dengan mentor 

terkait tahapan kegiatan yang telah disusun 

sebagai bagian dari sebuah rancangan aksi 

perubahan. 

 Pada tahap ini, Integritas dibangun 

dengan bentuk Komitmen antara Project 

Leader dengan Mentor, dukungan mentor 

sangat diperlukan dalam pelaksanaan aksi 

perubahan ini.   

 Akuntabilitas ditunjukan dengan surat 

dukungan dari mentor terhadap 

pelaksanaan aksi perubahan yang 

menunjukan tanggung jawab masing-masing 

pihak dalam aksi perubahan. 

 Manajemen Kinerja ditunjukan 

dengan penjelasan dari project leader 

terhadap alur pelaksanaan aksi perubahan 

kepada mentor, keterlibatan semua staf 

dalam tim kerja serta stakeholders 

 Organisasi Digital ditunjukan rencana 

pemanfaatan aplikasi Google yang 

diantaranya Google Spreadsheet dan 

Google Form dalam aksi perubahan ini 

IMPLENTASI 
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Mempersiapkan penyusunan tim 

efekti Rancangan Aksi 
 Menyusun dan Mengajukan 

Pengesahan draft keputusan Sekretarias 

Daerah Tentang Tim Efektif  Aksi 

Perubahan 

 Pada tahap ini, Integritas dibangun 

dengan bentuk Komitmen antara Project 

Leader dengan semua anggota Tim Kerja, 

dukungan tim kerja yang efektif sangat 

diperlukan dalam pelaksanaan aksi 

perubahan ini.   

 Akuntabilitas ditunjukan dengan 

dukungan dari anggota Tim kerja terhadap 

pelaksanaan aksi perubahan yang 

menunjukan tanggung jawab masing-masing 

pihak dalam aksi perubahan. 

IMPLENTASI 
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Merancang dan Membuat SiProPensi (SistemInformasi Proses 

Pengajuan dan Validasi) usulan penghapusan BMD                     

Sekretariat Daerah 

 Untuk menentukan rancangan dan desain  

oleh  tim IT Bagian Keuangan dan Sarana 

Prasarana Sekretariat Daerah, dan hasil 

rancangan tersebut akan disinkronkan dengan 

data dari Aplikasi Sistem Informasi Aset Daerah 

(SIASAD) dari Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota 

Probolinggo sebagai sebuah Media Sistim 

Informasi  diberi label ” SiProPensi ” yang akan 

langsung diakses oleh pengurus barang dan 

masing masing pembantu pengurus barang di 

masing masing Bagian Sekretaris Daerah dalam 

proses pengajuan Penghapusan BMD. 

 Pada tahap ini, Integritas dibangun dengan 

bentuk Komitmen antara Project Leader 

dengan semua anggota Tim Kerja, dukungan 

tim kerja yang efektif sangat diperlukan dalam 

pelaksanaan aksi perubahan ini.   

 Akuntabilitas ditunjukan dengan dukungan 

dari anggota Tim kerja terhadap pelaksanaan 

aksi perubahan yang menunjukan tanggung 

jawab masing-masing pihak dalam aksi 

perubahan. 
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Melakukan rapat koordinasi penentuan dataBMD  Sekretariat  

Daerah  dengan stake holder (Internal dan eksternal) terkait 

 Rapat koordinasi bersama stake holder 

terkait yang sudah ditentukan baik internal 

maupun eksternal guna membahas penentuan 

data yang nantinya akan dituangkan kedalam 

SiProPensi usulan penghapusan BMD 

Sekretariat Daerah. 

 Pada tahap ini, Integritas dibangun dengan 

bentuk Komitmen antara Project Leader 

dengan semua anggota Tim Kerja, dukungan 

tim kerja yang efektif sangat diperlukan dalam 

pelaksanaan aksi perubahan ini.   

 Akuntabilitas ditunjukan dengan dukungan 

dari anggota Tim kerja terhadap pelaksanaan 

aksi perubahan yang menunjukan tanggung 

jawab masing-masing pihak dalam aksi 

perubahan. 

IMPLENTASI 
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Melakukan Uji coba dan penyempurnaan SiProPensi usulan 

penghapusan BMD Sekretariat Daerah 

 Uji coba sebuah program merupakan 

langkah penting sebelum program berbasis 

digital di Launching ke user. Dengan melakukan 

ujicoba diharapkan mampu memberikan 

pengalaman dalam menjalankan program yang 

telah dibuat sekaligus melakukan 

penyempurnaan terhadap kekurangan yang ada. 

 Pada tahap ini, Integritas dibangun dengan 

bentuk Komitmen antara Project Leader 

dengan semua anggota Tim Kerja, dukungan 

tim kerja yang efektif sangat diperlukan dalam 

pelaksanaan aksi perubahan ini.   

 Akuntabilitas ditunjukan dengan dukungan 

dari anggota Tim kerja terhadap pelaksanaan 

aksi perubahan yang menunjukan tanggung 

jawab masing-masing pihak dalam aksi 

perubahan. 

IMPLENTASI 
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Melakukan rapat persiapan sosialisasiSiProPensi  Usulan 

Penghapusan BMD Sekretariat Daerah 

 Untuk melakukan 

pembahasan tentang persiapan 

pelaksanaan kegiatan sosialisasi 

SiProPensi BMD Sekretariat 

Daerah. 

 Pada tahap ini, Integritas 

dibangun dengan bentuk 

Komitmen antara Project Leader 

dengan semua anggota Tim Kerja, 

dukungan tim kerja yang efektif 

sangat diperlukan dalam 

pelaksanaan aksi perubahan ini.   

 Akuntabilitas ditunjukan 

dengan dukungan dari anggota 

Tim kerja terhadap pelaksanaan 

aksi perubahan yang menunjukan 

tanggung jawab masing-masing 

pihak dalam aksi perubahan. 
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Melaksanakan sosialisasi SiProPensi UsulanPenghapusan 

BMD Sekretariat Daerah 

 Menyampaikan informasi 

kepada seluruh Stake Holder terkait 

baik internal maupun eksternal dan 

juga kepada user dalam hal ini 

adalah Kepala Bagian bagian 

,Pengurus barang dan Para 

Pembantu pengurus barang  di 

lingkup Sekretariat  Daerah serta  

dari Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah 

(BPPKAD) dan Inspetorat 

Pemerintah Kota Probolinggo  

bahwa sudah diluncurkan sebuah 

program yaitu SiProPensi BMD 

Sekretariat Daerah. 

 Pada tahap ini, Integritas 

dibangun dengan bentuk Komitmen 

antara Project Leader dengan semua 

anggota Tim Kerja, dukungan tim 

kerja yang efektif sangat diperlukan 

dalam pelaksanaan aksi perubahan 

ini.   

 Akuntabilitas ditunjukan 

dengan dukungan dari anggota Tim 

kerja terhadap pelaksanaan aksi 

perubahan yang menunjukan 

tanggung jawab masing-masing pihak 

dalam aksi perubahan. 
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PUBLIKASI INOVASI AKSI PERUBAHAN DI DEPAN 

SELURUH CAMAT DAN LURAH KOTA PROBOLINHGGO 

SENIN, 24 OKTOBER 2022 (RUANG COMAND CENTER 

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO) 
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Implementasi SiProPensi usulanPenghapusan BMD Sekretariat 

Daerah. 

 Melakukan 

implementasi terhadap 

program aksi perubahan 

SiProPensi BMD 

Sekretariat Daerah. 

 Pada tahap ini, 

Integritas dibangun 

dengan bentuk Komitmen 

antara Project Leader 

dengan semua anggota 

Tim Kerja, dukungan tim 

kerja yang efektif sangat 

diperlukan dalam 

pelaksanaan aksi 

perubahan ini.   

 Akuntabilitas 

ditunjukan dengan 

dukungan dari anggota 

Tim kerja terhadap 

pelaksanaan aksi 

perubahan yang 

menunjukan tanggung 

jawab masing-masing 

pihak dalam aksi 

perubahan. 
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 Pada tahap ini,  

telah dilakukan oleh 

bebrapa Bagian proses 

usulan penghapusan 

Barang Milik Daerah 

Derah di Lingkup 

Sekretariat Daerah yang 

utamakan Barang dalam 

kondidi Rusak Berat tahu  

2022  atas sisan yang 

belum diusulkan pada 

tahun 2021 yang 

selanjutnya akan di 

lakukan verifikasi  

Sedangkan untuk 

Barang Milik Daerah 

yang lain  akan dilakuan 

proses telusur yang 

selanjutnya akan 

dilakukan perubahan 

setatus  kondisi terlebih 

dahulu  
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Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan 

Implementasi SiProPensi Usulan Penghapusan Barang 

Milik Daerah Sekretariat Daerah 

 Untuk mengetahui 

kelebihan maupun 

kekurangan selama masa 

implementasi SiProPensi 

BMD di Sekretariat 

Daerah maka perlu 

dilakukan evaluasi secara 

menyeluruh terhadap 

pelaksanaan dan hasil 

yang sudah tercapai. 

 Pada tahap ini, 

Integritas dibangun 

dengan bentuk 

Komitmen antara Project 

Leader dengan semua 

anggota Tim Kerja, 

dukungan tim kerja yang 

efektif sangat diperlukan 

dalam pelaksanaan aksi 

perubahan ini.   

 Akuntabilitas 

ditunjukan dengan 

dukungan dari anggota 

Tim kerja terhadap 

pelaksanaan aksi 

perubahan yang 

menunjukan tanggung 

jawab masing-masing 

pihak dalam aksi 

perubahan. 
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Melakukan pelaporan terhadap hasil pelaksanaan 

Implementasi SiProPensi Usulan Penghapusan Barang Milik 

Daerah Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. 
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1. Jangka menengah  

 

Menyajikan data 

hasil usulan 

penghapusan Barang 

Milik Daerah  

Sekretariat Daerah 

Kota Probolinggo 

melalui  SiProPensi  

(Sistem Informasi 

Proses Pengajuan 

dan Validasi )  

 

2. Jangka Panjang. 

 

Mewujudkan 

penghapusan Barang 

Milik Daerah   secara 

Optimal dilingkup 

Sekretariat Daerah 

sesuai regulasi dan 

terkoneksi dengan 

Aplikasi Sistem 

Informasi Aset 

Daerah (SiASAD) 

BPPKAD Kota 

Probolinggo. 
 



Lesson learned yang diperoleh peserta dalam mengimplementasikan 
Aksi Perubahan yang berjudul ‘’Optimalisasi  Usulan Penghapusan 
Barang Milik Daerah  Melalui Sistem Informasi Proses Pengajuan dan 
validasi ( SiProPensi) ” Pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo’’ 

• Peserta memperoleh tambahan 
pengetahuan dan kecakapan dalam 
mengorganisasikan pekerjaan dari 
pengalaman membangun sebuah tim 
yang efektif. 

 
• Peserta memperoleh tambahan 

pengetahuan dari pengalaman 
menerapkan nilai-nilai etika, integritas 
dan akuntabilitas ketika melaksanakan 
kepemimpinan. Dengan etika yang baik 
. 

 
• Peserta mendapatkan pengetahuan 

dan pemahaman dari pengalaman 
Pengelolaan budaya kerja (dikaitkan dg 
materi manajemen kinerja, organisasi 
digital, kepemimpina transformasi). 

 
• Membangun jejaring dan kolaborasi 
 
• Keberlanjutan untuk bisa 

mempertahankan keberlangsungan 
pelayanan tentu perlu ada inovasi 
berdasarkan kebutuhan dan 
perubahan/perkembangan regulasi di 
bidang Pengelolaan dan pertangung 
jawaban Barang Milik Daerah. 

LESSLESSON  
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