


1. Sbg acuan dan pedoman dlm melaksanakan 
pengelolaan sapras sekolah Muhammadiyah.

2. Utk menjaga dan menciptakan tertib administrasi 
sapras yg dimiliki sekolah.

3. Utk menghemat keuangan sekolah baik dlm 
pengadaan maupun utk pemeliharaan dan 
penghapusan sapras sekolah.

4. Sbg pedoman utk menghitung kekayaan sekolah 
dlm bentuk materil yg dpt dinilai dgn uang.

5. Utk memudahkan pengawasan dan pengendalian 
sapras yg dimiliki sekolah.



1. Perencanaan pengadaan sapras

2. Klasifikasi dan kode barang inventaris

3. Buku induk barang inventaris

4. Pembukuan barang inventaris berdasarkan jenis 
barang

5. Penghapusan sapras

6. Buku peminjaman sapras

7. Petugas yg menangani dokumen sapras

8. Penandatanganan dokumen sapras

9. Pemeriksanaan dokumen pengelolaan sapras

10.Surat tanah.



• Pengadaan sapras sekolah 
dilakukan berdasarkan 
rencana RKJM/RKS, RKT, 
dan RKAS/RAPBS.

• Semua barang yg diterima 
ditulis dlm buku induk 
barang inventaris; ....

• Lahan dan bangunan

• Alat kantor

• Alat pendidikan

• Alat elektronik

• Perabot

• Ruang laboratorium

• Ruang perpustakaan

• dst



1. Agar terdpt cara yg mudah dan efisien utk 
mencatat, mencari dan menemukan kembali 
barang.

2. Bentuk lambang, sandi atau kode yg 
dipergunakan sbg pengganti nama atau 
uraian bagi tiap golongan, kelompok dan atau 
jenis barang harus bersifat 
membantu/memudahkan penglihatan dan 
ingatan orang dlm mendapatkan kembali 
barang yg diinginkan.



Lanjutan...

3. Kode barang inventaris (ditulis disemua 
barang);

a. Lahan  100.000

b. Bangunan  200.000

c. Alat kantor  300.000

d. Alat pendidikan  400.000

e. Alat elektronik  500.000

f. Perabot  600.000

g. Dst  700.000



1. Barang yg dipinjamkan hrs dicatat dlm 
.

2. Sekolah hrs memiliki buku peminjaman sbg 
dokumen utk mencatat barang yg dipinjam 
pihak lain.

3. Buku peminjaman menggunakan format yg 
jelas atas nama peminjam, tgl peminjaman 
dan pengembalian.

4. Barang yg dipinjam menjadi tanggung jawab 
peminjam.



Tujuan 

Syarat-syarat

Berita acara dan pembukuan



1. Mencegah/membatasi kerugian/pemborosan 
biaya pemeliharaan sapras yg kondisinya 
semakin buruk, berlebihan atau rusak dan 
sdh tdk dpt digunakan.

2. Meringankan beban kerja pelaksanaan 
inventaris.

3. Membebaskan ruangan dari penumpukan 
barang-barang yg tdk dipergunakan lagi.

4. Membebaskan barang dari tanggun jawab 
pengurusan kerja.



1. Barang sdh tua atau rusak berat sehgga tdk dpt 
diperbaiki atau dipergunakan.

2. Perbaikan menelan biaya yg besar (pemborosan).

3. Scr teknis kegunaannya tdk seimbang dgn 
besarnya biaya pemeliharaan.

4. Tdk sesuai dgn kebutuhan skrg

5. Penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang 
(barang kimia).

6. Barang yg berlebih jika disimpan lebih lama akan 
bertambah rusak dan tak terpakai lagi.

7. Dicuri, terbakar, musnah sbg akibat bencana alam.



• Setiap sapras yg dihapus hrs ada berita acara.
• Penghapusan sapras peralatan/perabot nilai awal 

maks 5 jt, diketahui komsek.
• Penghapusan sapras peralatan/perabot nilai awal 

nilai lebih 5 jt, diketahui komsek dan Majelis 
Dikdasmen Muhammadiyah.

• Penghapusan prasarana berupa gedung 
(berapapun nilainya) hrs diketahui Komsek dan 
Majelis Dikdasmen Daerah dan PDM.

• Sapras yg sdh dihapus ditulis didlm buku 
penghapusan dan menggunakan format yg sdh 
ada.



• Kepsek menunjuk satu org staf adm sbg 
petugas yg menangani dokumen sapras

• Buku inventaris dan buku penghapusan srta 
ditandatangni oleh kepsek 

• Buku inventaris dan buku penghapusan 
ditutup serta ditandatangi oleh kepsek

• Sebelum menangani dokumen2 sapras



• Sekolah berkewajiban membuat laporan kpd 
MPDM Daerah tentang pengelolaan barang 
inventaris.

• Dokumen2 pengelolaan dan benda sapras di 
sekolah akan diperiksa oleh MPDM 
Muhammadiyah Daerah minimal 1 kali dalam 
satu tahun



• Sekolah hrs memiliki sertifikat surat tanah atas 
nama kepemilikan “perserikatan 
Muhammadiyah yg beralamat di Yogyakarta dan 
Jakarta”.

• Jika belum memiliki sertifikat tanah tsb, sekolah 
berkewajibat mengurus surat tsb bekerjasama 
dgn pengurus Majelis Wakaf Muhammadiyah 
Cabang/Daerah.

• Surat tanah sekolah yg asli disimpan oleh 
pengurus Majelis Wakaf Muhammadiyah PWM 
Lampung.



• Menginventarisir asal amal usaha menggunakan 
aplikasi software (word, exel, atau program lain 
yg relevan).

• Setiap akhir periode jabatan Kepsek, 
berkewajiban membuat laporan kondisi aset 
sekolah dan menyampaikan kpd Majelis 
Dikdasmen PDM dan Majelis Dikdasmen PWM.

• Semua ketentuan atau peraturan yg dikeluarkan 
sekolah tdk boleh bertentangan dgn ketentuan 
/panduan.




