
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 
BIRO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN BMN

Dasar Hukum : Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor: 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Unit Kerja Eselon I 
Unit Keija Eselon II 
Unit Kerja Eselon III 
Unit Kerja Eselon IV

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
Perwakilan BKKBN Provinsi NTT 
Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi NTT
- Sub Bagian Keuangan dan BMN

No Tugas Fungsi Sub Fungsi Output Aspek Judul SOP

(D c: ■■■■>-. W

A . Melaksanakan 
Pengelolaan BMN di 
Lingkungan Badan 
Kependudukan dan 
Keluarga Berencana 
Nasional

Melaksanakan 
perencanaan 
kebutuhan 
penatausahaan, 
evaluasi pengelolaan 
barang milik negara

a. Perencanaan 
kebutuhan 
barang milik 
negara

- Analisis dan Rencana Kebutuhan 
BMN Pusat dan Provinsi, petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis 
pengelolaan barang milik negara

Penyusunan 
dan Laporan

1. Penyusunan Rencana 
Kebutuhan Barang Milik 
Negara

2. Penyusunan Juknis dan Juklak

usulan anggaran untuk pemenuhan 
kebutuhan barang milik negara 
BKKBN Pusat dan Provinsi.

Pengajuan
dan
Pelaksanaan

3. Penyusunan Laporan Kebutuhan 
Barang Milik Negara

konsep kriteria persyaratan 
pejabat pengelola barang milik 
negara dan menelaah usulan 
komponen untuk pejabat pengelola 
barang milik negara, serta 
membuat konsep keputusan kepala 
BKKBN tentang penunjukan 
Pejabat barang milik negara

Penyusunan 4. Penyusunan dan penyiapan 
peraturan tentang barang milik 
negara
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b. Melaksanakan 
penatausahaan 
barang milik 
negara

- kebijakan penghapusan barang 
milik negara dan petunjuk 
pelaksanaan & petunjuk teknis 
penghapusan barang milik negara

-

- inventarisasi &penilaian barang 
milik negara, barang milik negara, 
menetapkan status barang milik 
negara, melakukan pendaftaran, 
kodefikasi, pencatatan dan 
pembukuan barang milik negara

Melakukan koordinasi pengelolaan 
barang milik negara dengan 
komponen dan pejabat terkait di 
Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara Kementerian Keuangan RI

- Menginventarisir dan menganalisa 
usulan penghapusan barang milik 
negara, menyiapkan konsep 
keputusan Kepala BKKBN tentang 
penghapusan barang milik negara 
dan melakukan tindak lanjut 
penghapusan barang milik negara, 
serta memonitor pelaksanaan 
penghapusan barang milik negara

- Mengajukan dispensasi 
persetujuan penghapusan barang 
milik negara kepada pejabat terkait 
di Direktorat Kekayaan Negara 
Kementerian Keuangan
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- Melakukan penyusunan konsep 
Pemindahtanganan barang milik 
negara, menelaah dan meneliti 
alasan pemindahtanganan, 
merekomendasikan 
pemindahtanganan, menyusun 
konsep usulan pemindahtanganan 
barang milik negara untuk diajukan 
kepada Kementerian Keuangan, 
serta mengkoordinasikan 
pemindahtanganan barang milik 
negara.

IVielaKSanaKanc.
evaluasi 
pengelolaan 
barang milik 
negara

- Menyiapkan konsep juknis 
mengenai evaluasi dan laporan 
barang milik negara

" meneliti dokumen sumber yang 
terdiri dari daftar barang 
pengguna, laporan barang kuasa 
pengguna, laporan kondisi barang, 
laporan Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP), dan dokumen 
pengguna lainnya.
iv ie n g n im p m rs re m ru n  la p o r a n  

barang milik negara yang 
disampaikan oleh seluruh unit 
akutansi barang milik negara pusat 
dan provinsi.
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-  Meneliti dan memeriksa seluruh 
laporan barang milik negara yang 
diterima dengan menggunakan 
aplikasi Sistem Informasi 
Manajemen dan Akuntansi Barang 
Milik Negara (SIMAKBMN), 
melaksanakan review laporan 
barang milik negara bersama unit 
pengawasan; serta melaksanakan 
rekonsiliasi dengan seluruh unit 
akuntansi barang milik negara 
pusat dan provinsi

Melaksanakan rekonsiliasi dengan 
unit terkait di Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara Kementerian 
Keuangan secara berkala.

. konsep tindak lanjut terhadap 
laporan barang milik negara

_ Melaksanakan bimbingan dan 
pembinaan laporan barang milik 
negara



SOP Pengelolaan Alkon dan Non Alkon

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

BKKBN
Prov.

Sekretaris
Ka.

Subbag
Bendahara

Barang
BKKBN
Pusat

OPD KB 
Kab/Kota

Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1

Sekretaris memerintahkan Kepala 
Subbagian Keuangan dan BMN sebagai 
pengelola sarana program melakukan 
inventarisir terhadap pengelolaan alkon dan 
non alkon mulai dari penerimaan, 
penyimpanan sampai dengan penyaluran 
alkon dan non alkon baik persediaan alkon 
dan non alkon.

C 1 Tugas Pokok dan Fungsi 
Subag Keuangan dan BMN 
(Disposisi)

10 menit Terlaksananya 
pengelolaan alkon dan non 
alkon mulai dari 
penerimaan, penyimpanan 
sampai dengan penyaluran 
alkon dan non alkon baik 
persediaan alkon dan non 
alkon.

2

Kasubag Keuangan dan BMN bersama 
Bendahara Barang menyiapkan Gudang 
Alkon dan Non Alkon sebagai tempat 
penyimpanan sesuai prosedur yang berlaku

Alat Pengukur Suhu, Pallet, 
Lampu penerangan, Stop 
Kontak, Pintu, Kunci 
Standart, Alat Kebersihan, 
Alat Pemadam Kebakaran, 
Alat Pencegah Kerusakan 
alkon dan non alkon, AC 
Split, Troli Pengangkut, dan 
kelengkapan lainnya

1 Hari Tersedianya Gudang 
tempat penyimpanan alkon 
dan non alkon sesuai 
prosedur yang berlaku

3

Melakukan kegiatan Penerimaan yakni 
suatu kegiatan menerima alkon Program 
Kependudukan, Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang 
didahului dengan proses pemeriksaan.

Surat Jalan dan Surat Bukti 
Barang Masuk (SBBM)

1 Hari Terlaksananya 
penerimaan alkon dan non 
alkon Program KKBPKi

I...^ J..
i
\

4

Melakukan kegiatan Penyimpanan yakni 
penempatan, penataan, dan pemeliharaan 
alkon dan non alkon di gudang.
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Lokasi Penyimpanan dan 
penempatan alkon dan non 
alkon

1 Hari Terlaksananya 
penyimpanan alkon dan 
non alkon sesuai dengan 
proseduri  L . . .

S

Melakukan kegiatan Penyaluran yakni 
pengiriman alkon non alkon ke tempat- 
tempat penyimpanan (gudang) dan 
pelayanan berdasarkan 
pemesanan/permintaan, tanpa permintaan 
(Request, Non Request atau Pull dan 
Push System) dan atau distribusi dinamis 
yang bersifat horizontal

1
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Dokumen Barang Keluar, 
Komunikasi serta 
Koordinasi dengan 
penerima dan pengirim 
barang (Petugas, 
Expedisi/cargo), Metode 
Penyaluran (FIFO/FEFO)

1 Hari Terlaksananya penyaluran 
(pengiriman) alkon dan 
non alkon sesuai prosedur

6

Melakukan kegiatan Pencatatan dan 
pelaporan berupa adminsitrasi 
(penatausahaan) mulai dari proses 
penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran, 
penyaluran/pengiriman sampai dengan 
pelaporan kondisi persediaan.

e

SBBM, SBBK, BBK, BBM, 
Laporan Stock Opname, 
Kartu Barang, Kartu 
Persediaan, Aplikasi 
Persediaan

1 Hari Tersedianya pencatatan 
dan pelaporan pada 
SBBM, SBBK, BBK, BBM, 
Laporan Stock Opname, 
Kartu Barang, Kartu 
Persediaan, Laporan 
Persediaan, Lap. 
FA//Gudang Bulanan
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PERWAKILAN BKKBN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
BIDANG SEKRETARIAT

NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
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NAMA SOP : dan Non Alokon

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Mengetahui Prosedur Administrasi Pengelolaan Alokon dan Non Alkon

2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK. 05/2007 tentang Sistem 
Akuntansi dan Pelaporan Keungan Pemerintah Pusat

4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 120/PMK.06/2007 tentang 
Penatausahaan Barang Milik Negara

5. Peraturan Kepala BKKBN No. 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi di 
lingkungan BKKBN

6. Peraturan Kepala BKKBN NO.286/PER/B3/2011, tanggal 30 Desember 
2011 tentang Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Kontrasepsi 
Program KB Nasional

KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Pelaporan Persediaan BMN 1. Surat Permintaan/Pemesanan Alokon dan Non Alokon

2. Laporan Stock Opname 2. Lap. F/V/Gudang dan F/II/KB Kab/Kota

3. Dokumen SPMB, SBBK, Kartu Barang, Kartu Persediaan, BBK, BBM

4. Arsip Data Komputer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

** Agar memperhatikan prosedur penerimaan, penyimpanan, dan 
penyaluran alokon dan non alkon Program KKBPK

* Disimpan sebagai data laporan Sarana Program (Alokon dan Non Alkon)



LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS 
SEKRETARIAT

A. DATA KEGIATAN

1 Judul SOP, : Pengelolaan Alokon dan Non Alokon

2 Jenis Kegiatan : Rutin

3 Penanggung Jawab

a. Produk : Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN

b. Kegiatan : Sub Bagian Keuangan dan BMN

c. Scope/Ruang Lingkup : Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

1 Judul SOP : Pengelolaan Alokon dan Non Alokon

2 Langkah Awal : Sekretaris memerintahkan Kepala Subbagian Keuangan dan BMN 
untuk melakukan administrasi pengelolaan barang milik negara dan 
sarana program.

3 Langkah Utama : Kepala Subbagian Keuangan dan BMN dan Pengelola Gudang, 
melakukan penyiapan bahan pengelolaan barang milik negara dan 
sarana program berupa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran 
alkon Program KKBPK

4 Langkah Akhir
|

: Terlaksananya penerimaan, penyimpanan dan penyaluran alkon 
dan non alkon Program KKBPK.

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

1 Langkah Awal : 1. Sekretaris memerintahkan Kepala Subbagian Keuangan dan 
BMN sebagai pengelola sarana program melakukan inventarisir 
terhadap pengelolaan alkon dan non alkon mulai dari 
penerimaan, penyimpanan sampai dengan penyaluran alkon 
dan non alkon baik persediaan alkon dan non alkon.

2 Langkah Utama : 1. Kasubag Keuangan dan BMN serta Bendahara Barang 
menyiapkan Gudang Alkon dan Non Alkon sebagai tempat 
penyimpanan sesuai prosedur yang berlaku

2. Melakukan kegiatan Penerimaan yakni suatu kegiatan
menerima alkon Program Kependudukan, Keluarga Berencana 
dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui proses 
pemeriksaan.

3. Melakukan kegiatan Penyimpanan yakni penempatan,
penataan, pencatatan dan pemeliharaan alkon dan non alkon di 
gudang.

4. Melakukan kegiatan Penyaluran yakni pengiriman alkon non 
alkon ke tempat-tempat penyimpanan (gudang) dan pelayanan 
berdasarkan pemesanan/permintaan, tanpa permintaan 
(IRequest, Non Request atau Pull dan Push System) dan 
atau distribusi dinamis yang bersifat horizontal



5. Melakukan kegiatan Pencatatan dan pelaporan berupa 
adminsitrasi (penatausahaan) mulai dari proses penerimaan, 
penyimpanan dan pengeluaran, penyaluran/pengiriman sampai 
dengan pelaporan kondisi persediaan.

6. Melakukan perhitungan waktu ( Lead Time) untuk proses 
permintaan alkon dan non alkon mulai surat permintaan alkon 
dan non alkon diproses sampai alkon dan non alkon tersebut 
diterima.

3 Langkah Akhir 1 Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran 
menjadi lebih tertib, terpelihara dengan baik sehingga alkon dan 
non alkon selalu dalam keadaan siap pakai.



Lampiran SOP Pengelolaan Alkon dan Non Alkon :

NO Jenis Prosedur Prosedur Pelaksanaan

1 Pengelolaan
Gudang

1
Suhu Udara Alkon IUD, Kondom, PIL, Suntikan dan Implant max 
15 s/d 30 derajat celcius.

2 Memperhatikan sifat alkon agar tidak terkena cahaya matahari

3
Pindahkan semua barang yang telah kadaluarsa atau rusak dan 
bahan-bahan kimia

4
Bersihkan ruangan dari debu dan kotoran, jaga kebersihan agar 
selalu kering

5 Gunakan lampu penerangan yakni lampu pijar

6
Susunlah alkon menurut jenis kontrasepsi, urutan waktu, 
pemakaian (expired date) dan tahun produksinya.

7
Cek suhu ruang penyimpanan (gudang) alkon setiap jam 09.00, 
12.00 dan 16.00

8
Periksa keamanan gudang sebelum meninggalkan kantor (jam 
pulang kantor)

2 Penerimaan 1
Konfirmasi ke pengirim tentang kepastian alkon dan non alkon 
yang akan diterima

2
Siapkan ruang penyimpanan dan dokumen yang diperlukan 
seperti Surat Bukti Barang Masuk (SBBM), Kartu Barang, Kartu 
Persediaan dan Buku Barang Masuk (BBM).

3

Bendahara Barang dan Penerima Barang melakukan 
Pemeriksaan atas kesesuaian dokumen pengiriman dengan fisik 
alkon dan non alkon; jumlah harga satuan; identitas alkon/non 
alkon (jenis/merk, tahun produksi, masa kadaluarsa, nomor 
batch, sumber dana).

4

Lakukan pemeriksaan secara keseluruhan atau sampling 
sebesar 10% dari jumlah alkon dan non alkon yang diperiksa, 
dicocokkan identitas fisik alkon dan non alkon dengan dokumen 
pendukung lainnya (surat jalan, SBBK, spesifikasi) dan diparaf 
pada kartonnya setelah selesai diperiksa.

5
Jika Karton rusak, masukkan dalam sampling 10% untuk 
mengetahui apakah kerusakan tersebut berpengaruh terhadap 
isinya



NO Jenis Prosedur Prosedur Pelaksanaan

6

Bila pada identitas fisik alkon dan non aikon dan jumlahnya tidak 
sama dengan kemasan dan dokumen pendukung, maka beri 
catatan pada dokumen pengiriman, kemudian 
ditandatangani/diparaf oieh petugas pengirim, panitia penerima 
alkon dan non alkon serta Bendahara Barang memberitahukan 
kepada petugas pengirim agar segera diganti/dilengkapi 
jumlahnya.

7

Buat Berita Acara Penerimaan Alkon dan ditandatangani 
berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panitia Penerima barang, 
Bendahara Barang, PPK, Kuasa Pengguna Barang atau 
Pembantu Kuasa Pengguna Barang.

8
Bendahara Barang mencatat fisik alkon dan non alkon dan 
jumlahnya ke dalam Buku Barang Masuk (BBM), dan dibuatkan 
Surat Bukti Barang Masuk (SBBM).

9

Apabila alkon dan non alkon tiba tanpa pemberitahuan 
sebelumnya, maka diberlakukan dan ditempatkan sebagai 
barang titipan sampai ada konfirmasi dari pemilik alkon dan non 
alkon.

2 Penyimpanan 1
Letakkan dan susun alkon diatas pallet dengan tinggi tidak lebih 
dari 2 m. Jarak antara Pallet dan tembok dari jarak pallet adalah 
30 cm.

2

Susun alkon berdasarkan identitas alkon, sehingga terlihat jelas 
dari samping atau depan. Lebar penataan alkon adalah selebar 
ukuran 2 box, dilakukan apaila tulisan kadaluarsa hanya tertera 
pada satu sisi karton (box) saja.

3 Susunan karton dalam satu pallet dan sama jumlahnya yaitu 5 
atau 10 karton.

4
Letakkan alkon yang mendekati masa kadaluarsa di bagian 
depan atau disusun paling atas (FEFO)

3 Penyaluran

1

Membuat Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) 
berdasarkan permintaan dari Kab/Kota atau penghitungan stock 
alkon, disetujui dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna 
Barang (KPB) melalui Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi 
atas permintaan dari Kasubag keuangan dan BMN selaku 
atasan langsung Bendahara Barang.

2
SPMB tersebut diserahkan ke Bendahara Barang untuk 
dibuatkan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) rangkap 2 (dua) 
dan Tanda Terima sementara

3
SBBK dimaksud harus disertai dengan Berita Acara 
Penyerahan dan Penerimaan Alkon dan Non Alkon
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4
Siapkan Alkon yang akan dikirim sesuai SBBK (menggunakan 
metode FIFO/FEFO) serta Periksa kembali administrasi 
maupun fisik alkon dan non alkon.

5
Hitung cermat, jumlah per jenis alkon dan non alkon, tahun 
produksi, nomor batch dan tujuan pengiriman.

6
Periksa kesesuaian nama barang, batch number, tanggal 
kadaluarsa dengan Surat Pesanan dan Surat Bukti Barang 
Keluar (SBBK), Buku Barang Keluar (BBK)

7
Mencatat Barang Keluar pada Buku Barang Keluar (BBK), Kartu 
Persediaan dan Kartu Barang pada masing-masing jenis alkon 
dan non alkon

8
SBBK ditanda tangani oleh Kasubag Keuangan dan BMN/ yang 
berwenang apabila kondisi barang sudah sesuai dan siap untuk 
dikirim.

g Melakukan Packing alkon dan non alkon

10

Bendahara Barang menyerahkan Barang disertai tanda terima 
sementara kepada pengirim barang (Cargo dan Expedisi) 
maupun melalui petugas yang ditugaskan untuk 
mengantar/mengambil alkon dan non alkon dimaksud

11

Sebagai bukti barang telah diterima di Kabupaten/Kota tujuan 
pengiriman, maka pihak pengirim (expedisi) harus 
mengembalikan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) yang telah 
ditanda tangani dan distempel oleh Bendahara Barang 
Kabupaten/Kota yang bersangkutan serta saksi.

4
Pencatatan dan 
Pelaporan

1
Menyiapkan Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) sebagai 
dasar pencatatan dalam Buku Barang Masuk (BBM) untuk 
mencatat bukti penerimaan barang

2
Menyiapkan Surat Bukti Barang Masuk (SBBM) sebagai tanda 
bahwa alkon dan non alkon telah diterima secara resmi sebagai 
dasar pencatatan dalam Buku Barang Keluar (BBK)

3

Pembantu Kuasa Barang membuat Surat Perintah Mengeluarkan 
Barang (SPMB) berdasarkan permintaan alkon dan non alkon 
dari Kabupaten/Kota maupun berdasarkan Penghitungan Stock 
Alkon dan Non Alkon

4 Menyiapkan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) sebagai bukti 
telah dikeluarkannya alkon dan non alkon dari gudang

5

Menyiapkan Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Barang 
Persediaan Alkon dan Non Alkon rangkap 2 (dua), asli untuk 
Provinsi dan tembusan untuk OPD KB bersangkutan atau pihak 
penerima barang
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6
Mencatat penerimaan dan pengeluaran per jenis barang pada 
Kartu Persediaan Barang untuk mencatat dan mengetahui setiap 
penerimaan dan pengeluaran serta sisa persediaan.

7

Mencatat penerimaan dan pengeluaran barang per jenis alkon 
dan non alkon pada Kartu Barang yang ditempelkan pada Barang 
yang bersangkutan untuk mengetahui setiap penerimaan, 
pengeluaran serta sisa persediaan akhir

8
Membuat dan mengarsipkan laporan bulanan persediaan alkon 
dan non alkon (FA//KB) pada setiap akhir bulan paling lambat 
tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

9

Membuat dan mengarsipkan Laporan Semesteran/Stock 
Opname setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember tahun berjalan 
oleh Bendahara Barang dan Tim Stock Opname yang dibentuk 
berdasarkan Surat Tugas/Surat Keputusan


