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BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

NOMOR 2. TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG Ml UK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a* bahwa dengan aemakin berkembangnya jumlah dan jenis 
• ' Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupatcn Boyolali maka

perlu dilakukan pengelolaan secara optimal;
b. bahwa berdasarkan kctentuan Paaal 105 Peraturan 

Pemanniah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah. Daerah diwajibkan untuk 
menyusun Peraturan Daerah dalam rangka kebijakan 
pengelolaan Barang Milik Daerah;
bahwa Peraturan Daerah Kabu paten Boyolalai Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
audah tidak sesuaj lagi dengan dinamika perkembangan 
peraturan perundang-undangan sehmgga perlu dicabut 
dan diganti dengan yang baru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakaud 
huruf a, huruf b. dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah lentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

c.

d.

Mengingat : 1. Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubUk
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembeniukan Daerah-Daerah Kabupaten DaJam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43);

3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pcrbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepubUk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pern ben tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. 
Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 
5234);

6. Undang-Undang.......
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang 

Pemerikaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 teniang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10 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};

11, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang 
PenjuaJan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan 
Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5610):

12, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 teniang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Leml>aran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tcngah Nomor 5 Tahun 
2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
90);

IS- Peraturan.
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, 
Tam bah an Lrmbaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 
93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Peru bah an Ataa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 170);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Rerangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 183];

17. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 189|;

Dengan Persetujuan Beraama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan
BUPATl BOYOLALI 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANQ 
MILIK DAERAH.

BAB (
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
]. Daerah ad ala h Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bu pa ci Boyolali.
3. Feme rin tab an Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemednlah Daerah dan Dew an Pcrwakilan Rakyat Daerah 
mcnurul asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinaip otonomi 
seluas'luaanya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimakaud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuinya disingkal DPRD 
adalah lembaga perw'akilan rakyat Daerah yang l>erkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.
7. Perangkai Daerah adalah unsur pembaniu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah.

8. Unit.......
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8. Unit Ketja adalah bagian Rerangkat Daerah yang melaksanakan satu 

atau be be ra pa program.
9. An ran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adaiah re n can a keuangan tahunan Daerah yang diteiapkan 
dengan Peraturan Daerah.

10. Barang Milik Daerah adalah acmua barang yang dibeli atau diperoleh 
ataa beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

11. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung 
jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.

12. Pejabat Penatauaahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang 
mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah aelaku pejabat 
Pengelola keuangan Daerah.

13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
Barang Milik Daerah.

14. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang 
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik 
Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang 
melakaanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pad a Pengguna 
Barang.

16. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebui Pen gurus 
Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang 
diserahi tugas mengurus barang.

17. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas 
menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang 
Milik Daerah pad a Pejabat Penatausahaan Barang.

18. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Pungsional Umum yang 
diserahi tugas menerima, menyimpan. mengeluarkan, 
menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

59. Pern bantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang 
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis
penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.

20. Pern bantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus l>arang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis
penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

21. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima. 
menyimpan. mengeluarkan. menatausahakan dan mempertanggung 
jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

22. Penilai adalah pihak yang melakukan pcnilaian secara indep>enden 
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

23. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai 
atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat 
tertentu.

24. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusai dan Penilai 
Pemerintah Daerah.

25. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan ke^atan yang 
meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran. pengadaan. 
penggunaan, pemanfaaian, pengamanan dan pemcUhaman, penilaian, 
pc min d ah tan gan an, pemusnahan. penghapusan, penatausahaan dan 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

26. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian 
kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan 
barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang beijalan sebagai 
dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

27. Rencana.



• 5 -
27. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yai^g selanjutnya diaingkat 

RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik 
Daerah untuk peri ode 1 (satu) tahun,

28. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang 
daiam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang 
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang hersangkutan.

29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak 
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 
dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah 
status kepemiiikan.

30. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak Iain daiam 
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

31. Pinjam Pakai adalah pcnyerahan penggunaan barang antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau an tar Pemerintah 
Daerah daiam jangka waktu tertentu tan pa menerima imbalan dan 
setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada 
Bupati.

32. Keija Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah 
pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain daiam jangka 
waktu tertentu daiam rangka pcningkatan pendapatan Daerah atau 
sumber pembiayaan lainnya.

33. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah
pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tan ah oleh pihak lain 
dengan cara mendirikan ban gun an dan/atau sarana berikut
fasiliiasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut daiam 
jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya 
diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya setelah berakhimyajangka waktu.

34. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah
Pemanfaatan Barang Miiik Daerah berupa tanah oleh pihak lain 
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk 
didayagunakan oleh pihak lain tersebut daiam jangka waktu tertentu 
yang disepakati.

35. Keija Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPl 
adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan 
penyediaan infrastruktur sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan,

36. Penanggung Jawab Proyek Keijasama yang selanjutnya disingkat PJPK 
adalah Menteri/Kepaia Lembaga/Kepala Daerah, atau badan usaha 
milik negara/badan usaha milik Daerah sebagai penyedia atau 
penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang- 
undangan.

37. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemiiikan Barang Milik 
Daerah.

38. Penjualan adalah pengalihan kepemiiikan Barang Milik Daerah kepada 
pihak Iain dengan menerima penggantian daiam bentuk uang.

39. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemiiikan Barang Milik Daerah 
yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, 
antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan 
pihak lain, dengan menerima penggantian uiama daiam bemuk 
barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

40. Hibah adalah pengalihan kepemiiikan barang dan pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah. atau dari 
pemerintah daerah kepada pihak lain, tan pa memperoleh penggantian.

41. Penyertaan.
/



• 6 •
41. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan 

Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak 
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan 
sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik negara, badan 
usaha milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

42. Pemusnahan adalah tindakan memuanahkan fisik dan/atau kegunaan 
Barang Milik Daerah.

43. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari 
daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang 
berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang 
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi 
dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya,

44. Penatausahaan adalal'i rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 
inventarisasi. dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai ketamuaj*) 
Peraturan Perundang-undangan,

45. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, 
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.

46. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti 
kepemilikan atas Barang Milik Daerah,

47. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh 
Barang Milik Daerah.

48. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik 
Daerah yang digunakan oleh masing-maaing Pengguna Barang,

49. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data 
Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa 
Pengguna Barang.

50. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan 
berfungsi sebagai tempat ringgal atau hunian dan sarana pembinaan 
keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau 
pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersan^utan.

51. Pihak lain adalah pihak-pthak selain Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah.

52. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. 
hak asaJ usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB 11
MAKSUD, TUJUAN. DAN ASAS

Bagian Kesatu 
Maksud

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah ini 
dimaksudkan sebagai upaya untuk:
a. mengamankan Barang Milik Daerah;
b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan 

Barang Milik Daerah; dan
c. memberikan jaminan atau kepasiian dalam pengelolaan Barang Milik 

Daerah.

Bagian Kedua....... /
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Bflgian Kedua 
Tujuan

Paaal 3

Pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk:
a. menunjang kelancaran peiakaanaan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah;
b. mewujudkan akuntabilitaa dal am pengelolaan Barang Milik Daerah;
c. menciptakan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, 

efisien, dan ekonomis;
d. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
e. mewujudkan akuntabilitaa dan transparansi pengelolaan Barang Milik 

Daerah.

Bagian Ketiga 
Asas

Pasal 4

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakaanakan berdasarkan asas: 

a. fungsional; 
b- kepastian Hukum;
c. transparansi;
d. efisien si;
e. akuntabilitas; dan
f. kepastian nilai.

BAB m
RUANG LINGKUP 

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam 
Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Barang Milik Daerah;
b. pejabat pengelola Barang Milik Daerah;
c. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
d. pengadaan;
e. penggunaan;
f. pemanfaatan;
g. pengamanan dan pemeliharaan;
h. penilaian;
i- pemindahtanganan;
j. pemusnahan;
k. penghapusan;
L. penatausahaan;
m. pengawasan dan pengendalian;

a pengelolaan. i
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n. pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang 

menggunakan pole pengelolaan kcuangan Badan Layanan Umum 
Daerah;

o. Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara; dan
p. ganti rugj dan sanksi.

BAB IV
BARANG MILIK DAERAH 

Pasal 6

(1) Barang Milik Daerah meliputi:
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang Milik Daerah scbagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b 
meliputi:
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang aejenis;

barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari petjanjian/kontrak;
barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan;
barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekualan hukum tetap; atau
barang yang diperoleh kembali dari hasil divestaai atas penyertaan 
modal Pemerintah Daerah

(3) Barang Milik Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 
berwujud maupun tidak berwi^ud.

b.
c.

d.

e.

Pasal 7

(1) Barang Milik Daerah scbagaimana dimaksud dal am Pasal 6 dilarang 
digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan 
kepada pihak lain sebagai pern bay aran atas tagihan kepada Pemerintah 
Daerah.

(2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat 
disita sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilengkapi 
dokumen pengadaan.

(4) Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilengkapi 
dokumen perolehan.

BAB V
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Pcmegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 6

(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.

(2) Pemegang..... /
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(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimakaud pad a ayai (1), berwenang dan bertanggungjawab:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan 

Barang Milik Daerah;
c- menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik 

Daerah;
d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik 

Daerah;
c. mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang 

memerlukan persetujuan DPRD;
f. menyetujui usul pemindahtanganan f pemusnahan, dan 

penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
g. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah 

dan/atau bangunan; dan
h. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk 

keijasama penyediaan infrastruktur.

Bagian Kedua 
Pengelola Barang

Pasal 9

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung 
jawab:
a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
b, meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan 

Barang Milik Daerah;
c- mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik 

Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; 
d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan 

penghapusan Barang Milik Daerah;
mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang 
telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik 
Daerah; dan

e.

f.

g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang 
Milik Daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Penatausahaan Barang 

Pasal 10

(1) Kepala Rerangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang 
Milik Daerah selaku Pejal>at Penatausahaan Barang.

(2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) 
ditetapkan dengan Keputuaan Bupati.

(3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan 

dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kepada 
Pengelola Barang;

b. membantu /



- 10-
b. membamu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan 

dalam penyuaunan rencana kebutuhan f)emeliharaan/perawatan 
Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;

c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang alas pengajuan 
usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah 
yang memerlukan persetujuan Bupati;

d. memberikan peitimbangan kepada pengelola barang untuk 
mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, 
dan penghapusan Barang Milik Daerah;

e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas 
pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah 
disetujui oleh Bupati atau DPRD;
mem bantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi 
inventarisasi Barang Milik Daerah;
melakukan pen Catalan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 
ban gun an yang telah discrahkan dari Pengguna Barang yang tidak 
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada 
Bupati melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang 
berada pad a Pengelola Barang;

h. mengamankan dan meraelihara Barang Milik Daerah sebagairaana 
dimaksud pada huruf g;

i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian 
atas pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

j. mcnyusun laporan Barang Milik Daerah.

f.

g

Bagian Keempat
Pen^una Barang/Kuasa Pengguna Barang 

Pa sal 11

(1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
(2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ay at (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.
(3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ay at (1), berwenang

dan bertanggung jawab;
a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik 

Daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
b. mengajukan permohonan pen eta pan status penggunaan barang 

yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang 

berada dalam penguasaannya;
d. men^unakan Barang Milik Daerah yang berada dalam 

penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Peran^cai Daerah yang dipimpinnya;

e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada 
dalam penguasaannya;

f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik 
Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan 
persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau 
bangunan;

g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 
dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada 
Bupati melalui Pengelola Barang;

h. mengajukan.
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h. mengajukan usu) pemusnahan dan penghapusan Barang Milik 

Daerah;
i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian alas 

penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguaaaannya; 
dan

j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pen^una 
semeateran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada 
dalam penguasaannya kepada Pengeiola Barang.

Pasal 12

(1) Pengguna Barang dapat meUmpahkan sebagian kewenangan dan 
tanggungjawab kepada Kuasa Pen^una Barang.

(2) Pebmpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kuasa 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Bupati atas usul Pengguna Barang.

(3) Penetapan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban 
kcT]a, lokasi, kompetcnsi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan 
objektif lainnya,

Bagian Kelima
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 

PasaJ 13

(If Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna 
Barang.

(2| Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.

(3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan Barang 
Milik Daerah pada Pengguna Barang,

(4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2} berwenang dan berianggung jawab;
a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik 

Daerah pada Pengguna Barang;
b. meneliii usuian permohonan penetapan status penggunaan barang 

yang diperolch dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c. menelid pencatatan dan inveniarisasi Barang Milik Daerah yang 

dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/ala u Pen gurus Barang 
Pern bantu;

d. menyusun pengajuan usuian pemanfaalan dan pemindahtanganan 
Barang Milik Daerah berupa tan ah dan/atau bangunan yang (idak 
memerlukan pcrsctujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain 
tanah dan/atau bangunan;

e. mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa 
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang 
tidak dimanfastkan oleh pihak lain;

f. menyiapkan usuian pemusnahan dan penghapusan Barang Milik 
Daerah;

g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan 
oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;

h. membenkan,
/



• 12 -
h. memberikan peraetujuan atas Surat Pcrmintaan Barang dcngan 

menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk 
mengeluarkan Barang Milik Daerah dari gudang penyimpanan; 

i- mencliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan sctiap 
semester dan setiap tahun;

j- melakukan veriflkasi sebagai daaar memberikan persetujuan atas 
perubahan kondisi Hsik Barang Milik Daerah; dan 

k. meneliti laporan muusi barang sctiap bulan yang diaampaikan olch 
Pen gurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Keenazn 
Pengurus Barang Pengelola

Pasal 14

(1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat 
Penatausahaan Barang.

(2} Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ay at (1) 
adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan Barang Milik 
Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

(3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenangdan bertanggung jawab:
a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik 
Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;

b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 
pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada Pejabat 
Penatausahaan Barang;

c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 
pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan 
persetujuan Bupati;

d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, 
dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan 
pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam 
pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan. 
dan penghapusan Barang Milik Daerah;

e. menyiapkan bahan pcncatatan Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/atou bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang 
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas 
dan fungsi Perangkaf Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak 
lain kepada Bupati melaJui Pengelola Barang;

f. menyirapan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah;
g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa 

Pengguna Barang;
h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang 

Milik Daerah; dan
i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna 

semesteran dan I ah u nan aerta Laporan Barang Pengelola sebagai 
bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

(4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara flmgsional 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola 
Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

(5) Dalam hal....... /
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(5| Dalam ha) melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pen gurus 

Barang Pcngelola dapai diban tu oleh Pern bantu Pengurus Barang 
Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang,

(6) Pengurus Barang Pengelola diJarang meiakukan kegiatan perdagangan, 
pekerjaan pern boron gan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagaj 
penjamin alas kegiatan/pekeijaan/penjualan tersebut yang 
anggarannya dibebankan pada APBD.

(7) Pelanggaran alas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ay at (6) 
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh 
Pengurus Barang Pengguna

Pasal 15

(1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna
Barang.

(2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat {l)t
berwenang dan bertanggung jawab:
a. membantu mcnyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan 

penganggaran Barang Milik Daerah;
b- menyiapkan usulan permohonan pen eta pan status penggunaan 

Barang Milik Daerah yang diperoleh dan be ban APBD dan perolehan 
lainnya yang sah;

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisaai Barang Milik Daerah;
d. membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang;
e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan

pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tan ah dan/atau 
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang 
Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

f. menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa 
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang 
tidak dimanfaatkan pihak lain;

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan
penghapusan Barang Milik Daerah;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan 

barang:
J. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat 

Penatausahaan Barang Pengguna;
k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran 

Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
l. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
m. membcri label Barang Milik Daerah;
n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat 

Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik 
Barang Milik Daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;

o. meiakukan stock opname barang persediaan;
p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen 

kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan 
asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

q. meiakukan...... /
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q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka pen>usunan laporan barang 

Pengguna Barang dan laporan Barang MiKk Daerah; dan
r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan 

kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang aetelah diteliti 
oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

(3j Pengurus Barang Pengguna aelmgaimana dimaksud pada ay at (2) 
secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan 
secara fungsional bertanggung jawab alas pelaksanaan tugaanya 
kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

(4) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungai administrast Pengurus 
Barang Pengguna dapai dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang 
Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

(5) Pengurus Barang Pengguna dilarang metakukan kegtaCan 
perdagangan. pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau 
berbndak sebagai penjamin atas kegiatan/pekeijaan/penjualan 
tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

(6) Peianggaran atas keientuan sebagai mana dimaksud pada ay at (5) 
dikenakan sank si sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan 
Pengurus Barang Pembantu

Pasal 16

(1| Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa 
Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

(2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumJah barang 
yang dikclola, beban keija, lokasi, kompetensi dan/atau rentang 
kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang dan bertanggung jawab:
a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran 

Barang MUIk Daerah;
b. menyiapkan usulan perm oh on an penctapan status penggunaan 

Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolchan 
lainnya yang sah;

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;
d. membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada 

Kuasa Pengguna Barang;
e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan

pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tan ah dan/atau 
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang 
Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

f. menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa 
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan 
sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan
penghapusan Barang Milik Daerah;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota perminiaan 

barang;
j. mengajukan.......
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Surat Permintaan Barang kepada Kuasa Peng^naj. mengajukan 

Barang;
k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran 

Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
l. membuat Kartu Inventaris Ruangan semeaieran dan tahunan;
m. memberi label Barang Milik Daerah;
n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat 

Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang 
atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah pengecekan fisik 
barang;

o. TTielakukan stock opname barang persediaan;
p. menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/salinan dokumen 

kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan 
asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyuaunan laporan barang 
Kuasa Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan 
pad a Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang seteiah 
diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus 
Barang Pengguna,

(4) Pengurus Barang Pembantu baik secara iangsung maupun tidak 
langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekeijaan 
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin 
atas kegiatan/peketjaan/penjualan tersebut yang anggarannya 
dibebankan pada APBD.

(5| Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

(3)

BAB VI
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum

Pasal 17

(1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan 
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.
Ketersediaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan Barang Milik Daerah yang ada pada Pengelola Barang 
dan/atau Pengguna Barang.
Perencanaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1] 
dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan nil Barang Milik 
Daerah pada Perangkat Daerah sehmgga dapat dijadikan dasar dalam 
penyusunan RKBMD.

Pasal 18

(1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah diiaksanakan setiap 
tahun seteiah rencana kerja Perangkat Daerah ditctapkan.

(2) Perencanaan. /
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(2] Percncanaan Kebutuhan aebagaimana dimaksud ayat (1| merupakan 

salah aatu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan 
anggaran untuk kebutuhan baru [new initiaiive) dan angka dasar 
{bcs€line\ serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 19

(1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah mengacu pada Rencana 
Keija Perangkat Daerah.

(2) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:
a. standaj barang;
b. standar kebutuhan; dan/atau
c. standar harga.

(3) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 
spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan 
pengadaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan.

(4) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan 
perhitungan pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah dalam 
perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

(5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah 
besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan Barang Milik 
Daerah dalam perencanaan kebutuhan,

(6) Standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

(1) Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (2| huruf b mempedomani peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2| huruf a dan huruf b dilakukan 
setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkail.

Pasal 21

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD
pengadaan Barang Milik Daerah mempedomani standar barang dan standar
kebutuhan.

Pasal 22

(!) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh 
Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan Perangkat Daerah 
yang dipimpinnya.

sebagaimana(2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD 
dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.

(3) Pengelola Barang mclakukan penelaahan atas usulan RKBMD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang 
dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau 
Pengelola Barang.

(4) Data.......
/
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(4) Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang, 

sebagaimana dimaksud pada ay at (3) antara lain:
a. laporan Daftar Barang Pengguna bulanan;
b. laporan Daftar Barang Pengguna scmesteran:
c. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan;
d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;
e. laporan Daftar Barang Pengelola semestcran;
f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;
g. laporan Daftar Barang Milik Dacrah semeateran; dan
h. laporan Daftar Barang Milik Daerah tahunan.

(5) Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan eebagaimana 
dimaksud pada aval (3) dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan 
Pengurus Barang Pengelola,

(6) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ay at (5) 
merupakan anggota Tim Anggaran Pemetintah Daerah.

(7) Basil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 
dasar penyusunan RKBMD.

PasaJ 23

RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh 
Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Ketja dan Anggaran 
Perangkat Daerah.

PasaJ 24

(1) RKBMD pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak dapat diueulkan oleh 
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:
a. Barang Milik Daerah yang be rad a dalam kondisi rusak be rat;
b. Barang Milik Daerah yang sedang dalam status penggunaan 

semen tar a;
c. Barang Milik Daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan 

oleh pihak lain; dan/atau
d. Barang Milik Daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan.

(2) RKBMD pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1| huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang yang 
menggunakan sementara Barang Milik Daerah.

(3) RKBMD pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk 
pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dan 6 (enam) bulan,

Bagian Kedua
Lingkup Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Dacrah

Pasal 25

(1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi:
a. perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah;
b. perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
c. perencanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah;

d. perencanaan. /
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d. perencanaan pernindahtanganan Barang Milik Daerah; dan 
a. perencanaan penghapusan Barang Milik Daerah.

(2) Perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dituangkan dalarn dokumen RKBMD Pengadaan,

(3) Perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD 
Pemeliharaan.

(4) Perencanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMD 
Pemanfaatan.

(5) Perencanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMD 
Pemindah tan ganan.

(6) Perencanaan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD 
Pen^apusan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan 
Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 26

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pengadaan Barang 
Milik Daerah di Ungkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya,

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang 
selambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei.

Pasal 27

(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD 
Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) pada minggu ketiga 
bulan Mei,

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh 
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dim^sud pada ayat (!}. 
Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna 
Barang dan Pen gurus Barang Pengguna untuk melakukan reuiew 
terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan,

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh 
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimakaud pada ayat (1) 
diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan [inpu^ 
penyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang sekurang-kurangnya 
mempertimbangka n:
a. kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2|; dan
b. kctcrsediaan Barang Milik Daerah di Ungkungan Pengguna Barang.

(4) Hasil.



- 19-
(4) Hasi) penelaahan alas usulan RK5MD Pengadaan yang disampaikan 

oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ay at {3) 
digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan 
Barang Milik Daerah pada tingkat Pengguna Barang yang sekurang- 
kurangnya memuai informasi;
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. program;
d. kegiatan;
e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang 

pada Kuasa Pengguna Barang; dan
r. rencana kebutuhan pengadaan barang yangdisetujui.

Pasal 28

(1) HasiJ penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pengadaan 
yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ay at (4) ditandatangani Pengguna Barang.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan Barang Milik 
Daerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ay at 
(1| untuk disampaikan kepada Pen^una Barang paling lambat minggu 
keempat bulan Mei.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan RKBMD Pemeiiharaan 
Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 29

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pemeiiharaan 
Barang Milik Daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang 
dipimpinnya.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemeiiharaan
sebagaimana dimaksud pada ay at (1) kepada Pengguna Barang
selambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei.

Pasal 30

(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD
Pemeiiharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ay at (2) pada minggu ketiga 
bulan Mei.

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pemeiiharaan usulan RKBMD
Pemeiiharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ay at (I), Pengguna Barang 
mengtkutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan 
Pen guru 8 Barang Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap 
kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pemeiiharaan.

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeiiharaan yang disampaikan oleh
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dim^sud pada ay at (2)
diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan {input\ 
penyusunan RKBMD pemeiiharaan yang sekurang-kurangnya mengacu 
pada daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang memuat informasi 
mengenal barang yang dipelihara.

(4) Hasil. /
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(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh 

Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pemeliharaan Barang MiUk 
Daerah tingkat Pengguna Barang yang aekurang-kurangnya memuat 
informasi;
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. nama barang yang dipelihara;
d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
e. rencana kebutuhan Barang Milik Daerah yang disetujui.

Pasal 31

(1) Hasil penelaahan Pengguna Barang ataa usulan RKBMD Pemeliharaan 
yang disampaikan olch Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (4| ditandatangani Pengguna Barang.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1| untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lam bat minggu 
keempat bulan Mei.

Pasal 32

|l) Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan RKBMD 
Pemeliharaan dan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (2} dan Pasal 31 ayat (2] untuk disampaikan 
kepada Pengelola Barang.

(2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat 
pengantar RKBMD yang diundatangani oleh Pengguna Barang dan data 
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4j.

(3) Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Barang kepada 
Pengelola Barang dilakukan selambat-lambatnya minggu kesatu bulan 
Juni.

Bagian Kelima

Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan 
Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 33

(1) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan
terhadap;
a. Relevanai program dengan rencana keluaran (output) Pengguna 

Barang;
b. Optimalisasi penggu naan Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang; dan
c. Bfektivitas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka 
menunjang tugas dan fungsi SKPD.

(2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memperhatikan:
a. kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2); dan
b. data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4|.

(3) Penelaahan..... /
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(3) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMD 
Pengadaan Barang Milik Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pen^una Barang;
c. program;
d. kegiatan;
e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang 

pada Kuasa Pengguna Barang; dan
r, rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

(4) Dalam melaksanakan penelaahan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat 
Penatausahaan Barang dan Pen gurus Barang Pengelola untuk 
menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan 
kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan yang diiaksanakan selambat- 
laml>a(nya minggu kedua bulan Juni.

Pa sal 34

{1} Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah dari 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) 
ditandatangani oleh Pengelola Barang.

(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan hasil 
peneliiahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(3) RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu 
ketiga bulan Juni.

Bagian Keenam
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

PasaJ 35

(1) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilakukan 
untuk melakukan telaahan terhadap data Barang Milik Daerah yang 
diusulkan rencana pemeliharaannya.

(2) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 
memperhatikan daftar barang pada Pengguna Barang yang memuat 
informasi mengenai status barang dan kondisi barang.

(3) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam hasil 
penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang sekurang> 
kurangnya memuat;
a. nama Kuasa l^ngguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. nama barang yang dipelihara;
d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
e. rencana kebutuhan Barang Milik Daerah yang disetujui.

(4J Dalam.
/
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(4) Da)am melaksanakan penelaahan Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengikutaertakan Pejabat 
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk 
menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan 
kelengliipan usulan RKBMD Pemeliharaan yang dilaksanakan 
selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juni.

Pasal 36

(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah daii 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) 
ditandatangani oleh Pengelola Barang.

(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan berdasarkan hasil 
penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling 
lambat minggu ketiga bulan Juni,

Pasal 37

(1) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah dari 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan 
Pasal 36 ayat (3) diletapkan menjadi RKBMD pemerintah daerah oleh 
Pengelola Barang.

|2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni.

Bagian Ketujuh
Penjoisunan Perubahan RKBMD 

Pasal 38
(1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.
(2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

sebelum penyusunan Perubahan APBD.
(3) Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai 

dengan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
penyusunan perubahan RKBMD.

Bagian Kedelapan
Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat 

Pasal 39

(1) Dalam hal setelah batas akhir penyarapaian RKBMD terdapat kondisi 
darurat, pengusulan penyedia^ anggaran untuk kebutuhan baru 
{nev) initiative] dan penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam 
rangka rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan Barang 
Milik Daerah dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana 
alam dan gangguan keamanan akala besar.

(3) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola 
Barang bersamaan dengan penyampaian RKBMD Perubahan dan/atau 
RKBMD tahun berikutnya.

(4) Laporan....... /
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(4) Laporan sebagaimana dimakaud pada ayat (3) digunakan oleh 

Pengelola Barang sebagai bah an pertimbangan tambahan dalam 
penelaahan atas RKBMD yang disampaikan oleh Pen^una Barang 
bersangkutan pada APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan 
dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB VII 
PENGADAAN

Pasal 40

{!) Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip 
efiaien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

(2) Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(Ij Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil pengadaan Barang Milik 
Daerah kepada Bupati melaJui Pengelola Barang Milik Daerah untuk 
ditetapkan status penggunaannya.

(2) Laporan hasil pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (11, terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran 
dan tahunan,

BAB VIII 
PENGGUNAAN

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum

Pasal 42

(1) Bupati menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah,
(2) Bupati dapat mendelegaaikan penetapan status penggunaan atas 

Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah 
dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.

(3) Kondisi tenentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain 
adalah Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan 
atau dengan nilai tertentu.

(4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 
Bupati.

(5} Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sccara tahunan.

PasaJ 43

(1) Penggunaan Barang Milik Daerah meliputi:
a. penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah;
b. pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah;
c. penggunaan semen tara Barang Milik Daerah; dan
d. penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah untuk 

dioperasikan oleh pih^ lain,

(2) Penetapan....... /
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(2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk:
a. penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan 

umum sesuai tugaa dan fungai Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Paaal 44

Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:
a. barang persediaan,
b. Konstruksi Dalam Pengerjaan;
c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; 

dan
d- Aset Tetap Renovasi,

Pa sal 45

(1) Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tan ah 
dan/atau ban gun an dilakukan apabila diperlukan untuk kepcntingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuaaa 
Pengguna Barang yang bersangkutan,

(2) Pengguna Barang w^ib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa 
tan ah dan/atau ban gun an sebagaimana dimaksud pada ayat (1| yang 
tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna 
Barang kepada Bupati melaJui Pengelola Barang.

(3) Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya 
pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna 
Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tan pa hams mengubah 
status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah teriebih 
dahulu mendapatkan persctujuan Bupati.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
apabila tan ah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka 
waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(5) Bupati mencabut status penggunaan atas Barang Milik Daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam
penyelenggaraan tugaa dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud ayat (2).

(6) Dalam hal Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diserahkan kepada Bupati, 
Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana 
pemeliharaan atas Barang Milik Daerah berkenaan.

Pasal 46

(1) Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh 
Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa 
Pengguna Barang dan ddak dimanfaatkan oleh pihak lain.

(2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1|, 
Bupati memperhatikan:
a. standar kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menyelenggarakan 

dan menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
b. hast I audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.

(3) Sumber....... /
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(3) Sumber lain scbagaimana dimakaud pada ay at (2) huruf c antara lain 

termasuk basil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang 
dilakukan oleh Pengelola Barang atau Bupati dan laporan dari 
maayarakat.

(4) Tindak lanjut pcngelolaan atas penyerahan 
sebagaimana dimakaud pada ay at [1| meliputi:
a. penetapan status penggunaan;
b. pemanfaatan; atau
c. pemindahtanganan.

Barang Milik Daerah

Bagian Kedua
Penetapan Status Pen ggu naan Barang Milik Daerah

Paragraf 1
Penetapan Status Pen ggu naan Barang Milik Daerah

Oleh Bupati

PasaJ 47

(1| Pen^una Barang mengajukan permohonan penetapan status 
penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan 
perolehan lainnya yang sah kepada Bupati.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada aval (1) 
dilakukan setelah diterimanya Barang Milik Daerah bcrdasarkan 
dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan.

(3) Permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ay at (2) diajukan secara tertulis oleh 
Pengguna Barang kepada Bupati paling lam bat pada akhir tahun 
berkenaan.

(4) Bupati menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan Barang 
Milik Daerah setiap tahun.

Pasal 48

(1) Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2| disertai 
dokumen.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik 
Daerah berupa tanah yaitu fotokopi sertifikat.

(3| Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik 
Daerah berupa ban gun an yang diperoleh dari APBD yaitu:
a. fotokopi Izin Mcndirikan Bangunan (IMB|; dan
b. fotokopi dokumen perolehan.

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik 
Daerah berupa bangunan yang diperoleh dari perolehan lainnya yang 
sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Ben la Acara Serah Terima.

(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada aval (1| untuk Barang Milik 
Daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:
a. fotokopi sertifikat,
b. fotokopi (2in Mendirikan Bangunan; dan
c. fotokopi dokumen perolehan.

(6) Dokumen.
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(6) Dokumen sebagaimana dimakaud pada ayat (1) untuk Barang Milik 

Daerah berupa tanah dan bangunan dari perolehan lainnya yang sah 
sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima.

(7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik 
Daerah selain tanah dan/atau biigunan yang memiliki dokumen 
yaitu:
a. fotokopi dokumen kepemilikan; dan/atau 
b- fotokopi dokumen perolehan.

(8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik 
Daerah yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dilakukan 
pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah 
yaitu:
a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran;
b. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk Barang Milik Daerah berupa 

tanah;
c. fotokopi Iain Mendirikan Bangunan, untuk Barang Milik Daerah 

berupa bangunan; dan/atau
d. fotokopi d ok umen perolehan.

PasaJ 49

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 48 
ayat (2) dan ayat (5) huruf a apabila Barang Milik Daerah berupa tanah 
belum memiliki fotokopi sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat 
diganti dengan;
a. aktajuaJ beli;
b. girik;
c. letter C;
d. surat pemyataan peiepasan hak atas tanah;
e. surat keterangan turah atau kepala desa, Jika ada;
f- berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau 
g. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
ayat (3) apabila Barang Milik Daerah berupa bangunan belum memiliki 
IMB dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pemyataan 
dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut 
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah,

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
ayat (5| apabila Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang 
diperoleh dari APBD belum memiliki aertifikal, (MB, dan dokumen 
perolehan dapat diganti dengan surat pemyataan dari Pengguna 
Barang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut 
digunakan untuk penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
ayat (7) apabila Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan 
bangunan yang dip>eroleh dari APBD belum memiliki dokumen 
kepemilikan, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan surat 
pemyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa Barang 
Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan 
untuk penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(5) Dikecualikan. /
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(5) Dikecualiksn dari ketentuan acbagaimana dimaksud daJam Pasal 48 

ayat (8) huruf b, huruf c» dan huruf d belum ada, maka pengajuan 
usul permohonan pencrbitan status penggunaan disertai surat 
pemyataan dari Pengguna Barang bersangkutan yang menyatakan 
bahwa barang terse but adalah Barang Milik Daeraii yang dari awal 
pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahianganan 
dengan cara penyertaan modaJ pemerintah daerah.

(6) Barang Milik Daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetap 
harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun 
telah ditetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah.

Pasal 50

(1| Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan 
status penggunaan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

(3) Dalam hal hasi! penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ belum 
mcncukupi, Pengelola Barang dapat:
a. meminta keterangan atau data tarn bah an kepada Pengguna Barang 

yang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan 
Barang Milik Daerah; dan/atau

b. melakukan pengccckan lapangan,
(4) Kegiatan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan terhadap Barang Milik Daerah berupa tan ah dan/atau 
ban gu nan serta Barang Milik Daerah selain tan ah dan/atau bangunan 
yang memiliki dokumen kepemilikan atau dokumen Iain yang sah.

Pasal 51

(1) Berdasarkan hastl penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (1). Bupati menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah.

(2) Status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Bupati melalui 
Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna 
Barang disertai alasan,

Paragraf 2
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah 

01 eh Pengelola Barang

Pasal 52

(1) Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang berdasarkan 
kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 ayat (2|.

(2) Penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dengan mekanisme:
a. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status 

penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari be ban APBD 
dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang.

b. Pengajuan.



. 28-
b. Pengajuan permohonan Bebagaimana dimakaud pada huruf a 

dilakukan setelah ditchmanya Barang Milik Daerah berdasarkan 
dokumen penehmaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan.

c. Permohonan panetapan status penggunaan Barang Milik Daerah 
diajukan secara lertuUs oleh Pengguna Barang kepada Pengelola 
Barang paling lambat pada akhir tahun berkenaan.

(3) Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ay at {2} diaertai dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49.

(4) Terhadap pengajuan permohonan penetapan status penggunaan 
Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2| dilakukan 
penelitian sebagaimana ketentuan Pasal 50.

(5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
Pengelola Barang menetapkan status penggunaan Barang Milik 
Daerah.

(6) DaJam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Pengguna 
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang 
menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang diaertai 
alasan.

Bagian Ketiga
Pengalihan Status Penggunaan Barang MiJik Daerah

Pasal 53

{!) Barang Milik Daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaan.
(2) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan:
a. Iniaiatif dari Bupati^ dan
b. Permohonan dari Pengguna Barang lama.

Pasal 54

(1) Pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah berdasarkan 
inisiatif dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasat 53 ayat (2) 
huruf a dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada 
Pengguna Barang,

(2) Pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dari Pengguna Barang 
kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Bupati.

(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2| 
dilakukan terhadap Barang Milik Daerah yang berada dalam 
penguaaaan Pengguna Barang dan tidak digunakan oleh Pengguna 
Barang yang bersangkutan.

(4) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan tan pa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan 
Barang Milik Daerah pengganti.

Pasal 55

(!) Pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah berdasarkan 
permohonan dari Pengguna Barang lama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dilakukan dengan pengajuan 
permohonan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Bupati.

(2) Pengajuan. /
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b.
c.
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(2) Pengajuan pennohonan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) paling 

sedikit memuat:
data Barang Milik Daerah yang akan diaJihkan status 
penggu naan ny a:
calon Pengguna Barang baru; dan
penjelasan serta pertimbangan pcngalihan status pcnggunaan 
Barang Milik Daerah.

(3) Data Barang Milik Daerah seb^aimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, antara lain: 

kode barang; 
kode register; 
nama barang;

d. jumlah;
e. jenis;
f. nilai perolehan;
g. nilai penyusutan;
h. nilai buku;
i. lokasi;
j. luas;dan
k. tahun perolehan .

(4) Pengajuan pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri;

fotokopi daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3);

b. surat pemyataan yang memuat kesediaan calon Pengguna Barang 
baru untuk menerima pengalihan Barang Milik Daerah dan 
Pengguna Barang lama.

a.
b.
c.

Pasal 56

(1) Pengelola Barang melakukan penelidan atas permohonan pengalihan 
status pengguna an Barang Milik Daei*ah dari Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 55 ayat (1|.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

(3) DaJam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2j belum 
mencukupi, Pengelola Barang dapat:
a. meminta keterangan aiau data tambahan kepada Pengguna Barang 

yang mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan 
Barang Milik Daerah; dan

b. meminta konfirmasi kepada calon Pengguna Barang baru.

Pasal 57

(1)

(2)

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56f 
Bupad memberikan persetujuan pengalihan status penggunaan 
Barang Milik Daerah,
Persetujuan sebagaimana 
Persetujuan Bupad.

dimaksud pada ayat (I) berupa Surat

(3) Surat- /
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(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ay at (2) paling sedikit 

memuat:
a. data Barang Mitik Daerah yang akan dialihkan status 

penggunaaniiya;
b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru; dan
c. kewajiban Pengguna Barang lama.

(4) Kewajiban Pen^una Barang lama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf c yaitu:
a. melakukan serah terima Barang Milik Daerah kepada Pengguna 

Barang baru yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara 
Serah Terima; dan

b. melakukan penghapusan lerhadap Barang Milik Daerah yang telah 
dialihkan dari daftar barang pada Pengguna Barang berdasarkan 
surat keputusan penghapusan baiang.

(5) Dalam hal Bupati lidak menyetujui permohonan Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Bupati menerbitkan 
surat penolakan kepada Pengguna Barang dengan diaertai alasan.

Pasal 58

(1) Berdasarkan persetujuan Bupatisebagaimana dimaksud dalam Pasal 
57 ayat {2), Pengguna Barang lama melakukan serah terima Barang 
Milik Daerah kepada Pengguna Barang baru.

(2} Serah terima Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang baru 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak 
persetujuan alih status penggunaan Barang Milik Daerah yang 
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

(3) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Pengguna Barang lama melakuk^ usulan penghapusan 
kepada Pengelola Barang etas Barang Milik Daerah yang dialihkan 
status penggunaannya kepada Pengguna Barang baru dari daftar 
barang pada Pen^na Barang.

(4| Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 
I (satuI minggu sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.

(5) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) ditecapkan dengan Keputusan Pengelola Barang.

Pasal 59

(1) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat 
|2} dan Keputusan Pengelola Barang tentang penghapusan Barang 
Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5} 
dilaporkan kepada Bupatidengan tembusan kepada Pengguna Barang 
baru paling lama 1 (satu) minggu sejak keputusan penghapusan 
diletapkan.

(2| Pengguna Barang dalam penatausahaan Barang Milik Daerah 
melakukan pencatatan berdasarkan persetujuan Bupati, Berita Acara 
Serah Terima, dan keputusan penghapusan Barang Milik Daerah.

Bagian Keempai
Pen^unaan Sementara Barang Milik Daerah

Pasal 60. /
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Pa sal 60

(1| Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya 
pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna 
Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tan pa hams mengubah 
status penggunaan Barang Milik Daerah tersabut setelah terlebih 
dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.

(2) Penggunaan sementara Barang Milik Daerah sebagatmana dimaksud 
pada ayat (!) dapat dilakukan untuk jangka waktu:
a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk Barang 

Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
b. paling lama 2 (duaj tahun dan dapat diperpanjang untuk Barang 

Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(3) Penggunaan sementara Barang Milik Daerah dalam jangka waktu 

kurang dari 6 (enamj bulan dilakukan tan pa persetujuan Bupati.

Pa sal 61

(1) Penggunaan sementara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pa sal 60 dituangkan dalam peijanjian antara Pengguna Barang 
dengan Pengguna Barang sementara.

(2) Biaya pemeliharaan Barang MUik Daerah yang timbul selama jangka 
waktu penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibebankan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang 
menggunakan sementara Barang Milik Daerah bersangkutan.

Pasal 62

(1) Permohonan penggunaan sementara Barang Milik Daerah diajukan 
secara tertulis kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat;
a. data Barang Milik Daerah yang akan digunakan sementara;
b. Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara Barang Milik 

Daerah; dan
c. penjelasan seita pertimbangan penggunaan sementara Barang 

Milik Daerah.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diiengkapi 

dokumen:
a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan Barang Milik 

Daerah; dan
b. fotokopi surat permintaan penggunaan sementara Barang Milik 

Daerah dari Pen^una Barang yang akan menggunakan sementara 
Barang Milik Daerah kepada F^ngguna Barang.

Pasal 63

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan 
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat |l) dilakukan terhadap 
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

(3) Dalam....... /
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(3) Dalam hai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ay at (2) beturn 

mencukupi, Pengelola Barang dapat:
a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan 

permohonan penggunaan semcntara Barang Milik Daerah; dan 

b- meminta konfirmasi dan klarifikaai kepada Pengguna Barang yang 
akan menggunakan sememara Barang Milik Daerah.

PasaJ 64

(1) Berdasarkan hasU penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
ayat (1), Bupati memberikan pcrsetujuan atas penggunaan sememara 
Elarang Milik Daerah.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
menerbitkan surat persetujuan Bupati.

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1| paling sedikit 
mcmuat:
a. data Barang Milik Daerah yang akan digunakan sementara;
b. Pengguna Barang yang menggunakan semen tara Barang Milik 

Daerah;
c. kewajiban Pengguna Barang yang menggunakan semen tara Barang 

Milik Daerah untuk memelihara dan mengamankan Barang Milik 
Daerah yang digunakan sementara;

d. jangka waktu penggunaan sementara;
e. pembebanan biaya pemeliharaan; dan
f. kewajiban Pengguna Barang untuk menindaklanjuti dalam 

pexjanjian.
(4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan sebagaimana 

dimaksud dalam PasaJ 62 ayat (1), Bupati menerbitkan surat 
penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

PasaJ 65

(]) Apabila jangka waktu penggunaan sementara atas Barang Milik 
Daerah telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2|, 
maka:
a. Pengguna Barang sementara mengembalikan Barang Milik Daerah 

kepada Pengguna Barang; atau
b. dilakukan pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Barang 

yang menggunakan sementara Barang Milik Daerah.
(2) Mekanisme pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 
berlaku mutatis mutandis terhadap mekanisme pengalihan status 
penggunaan kepada pengguna sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (Ij huruf b,

Pasal 66

(1) Pengguna Barang Sementara dapat mengajukan permohonan 
perpanjangan waktu penggunaan sementara atas Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).

(2) Perpanjangan. /
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(2| Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ay at (1) diajukan 

Pcngguna Barang kepada Bupad paling lain bat 3 (tiga) bulan sebelum 
jangka waktu penggunaan sementara Barang Milik Dae rah berakhir.

(3| Mekanisme pengajuan pennohonan, penelitian, perse(ujuant dan 
penetapan oleh Bupad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai 
dengan Pasal 65 berlaku mutatis mutandis pada mekanisme pengajuan 
permohonan, penelitian, persetujuan dan penetapan oleh Bupad 
terhadap perpanjangan penggunaan sementara Barang Milik Daerah.

Bagian Kelima
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk 

Dioperasikan Oleh Pihak Lain

Pasal 67

(1) Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada 
Pen^una Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain.

(2) Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka 
menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Peran^cat 
Daerah yang bersangkutan.

(3) Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peijanjian 
antara Pcngguna Barang dengan pimpinan pihak lain.

(4) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang timbul selama jangka 
waktu penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak 
lain dibebankan pada pihak lain yang mengoperasikan Barang Milik 
Daerah.

(5) Pihak lain yang mengoperasikan Barang Milik Daerah dilarang 
melakukan pengalihan atas pengoperasian Barang Milik Daerah 
tersebut kepada pihak lainnya dan/atau memindahtangankan Barang 
Milik Daerah bersangkutan.

(6) Bupati dapat menarik penetapan status Barang Milik Daerah untuk 
dioperasikan oleh pihak lain dalam haJ pemerintah daerah akan 
menggunakan kembali untuk penyelenggaraan pemerintah daerah atau 
pihak lainnya.

Pasal 68

(1) Permohonan penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh 
pihak lain diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang bersangkutan 
kepada Bupati.

(2| Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat;
a. data Barang Milik Daerah;
b. pihak lain yang akan menggunakan Barang Milik Daerah untuk 

dioperasikan;
c. jan^a waktu penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan 

oleh pihak lain;
d. penjelasan serta pertimbangan penggunaan Barang Milik Daerah 

yang dioperasikan oleh pihak lain; dan
e. materi yang diatur dalam peijanjian.

(3) Feng^uan........ ^
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(3| Pcngajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dilampiri 

dokumen:
a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan Barang Milik 

Daerah;
b. fotokopi surat permintaan pcngopcraaian dari pihak lain yang akan 

mengoperasikan Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang; dan
C. fotokopi surat pemyataan dari pihak lain yang akan mengoperasikan 

Barang MtHk Daerah kepada Pengguna Barang.
(4) Surat pemyataan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c merupakan pemyataan pihak lain yang memuat;
a. Barang Milik Daerah yang akan dioperasionaikan dalam rangka 

pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit 
Kcrja;

b. menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik daerah yang 
limbul selama jangka waktu pengoperastan Barang Milik Daerah;

c. tidak mengalihkan pengoperasian dan/aiau pemindahtanganan 
Barang Milik Daerah selama jangka waktu pengoperasian Barang 
Milik Daerah; dan

d. mengembalikan Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang, 
apabila jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah telah 
selesai.

Pasal 69

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan 
Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6S ayat (1).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

(3) Dalam hal hasi) penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum 
mencukupi, Pengelola Barang dapat:
a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang meng^ukan 

permohonan penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan 
oleh pihak lain;

b. meminta konflrmasi dan klarifikasi kepada pihak lain yang akan 
mengoperasikan Barang Milik Daerah;

c. mencari informasi dari sumber lainnya; dan
d. melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan 

an ah sis biaya dan manfaat.

Pasal 70

(If Berdasarkan basil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 
ayat (2), Bupati menetapkan penggunaan Barang Milik Daerah untuk 
dioperasikan oleh pihak lain.

(2) Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1| ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
memuat:
a. data Barang Milik Daerah;
b. jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah untuk 

dioperasionaikan pihak lain;
c. pihak.......
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c. pthak lain yang akan mengoperasionalkan Barang Miiik Dae rah;
d. kewigiban pihak lain yang mengoperasikan Barang Milik Dae rah; 

dan
e. kewajiban Pengguna Barang.

(4) Kewajiban pihak lain yang znengoperaaikan Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ay at (3) huruf d antaia lain memehhara 
dan mengamankan Barang Milik Daerah yang dioperaaikan.

(5) Kew^iban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
e meliputi:
a. menindaklanjuti penggunaan Barang Milik Daerah untuk 

dioperasikan oleh pihak lain dengan peijanjian; dan
b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik 

Daerah yang dioperasikan oleh pihak lain.
(6) Dalam hal Bupati tidak menyeti^ui permohonan Pengguna Barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Bupati menerbitkan 
surat penoiakan kepada Pengguna Barang diaertai alasan.

PasaJ 71

(1) Penggunaan Barang Milik Daerah oleh Pengguna Barang untuk 
dioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalam perjanjian yang 
ditandatangani oleh Pen^una Barang dengan pihak lain.

(2) Pecjanjian penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh 
pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat {1} paling lama 5 (limaf 
tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Penandatanganan peijanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan setelah adanya Keputusan Bupati.

Pasal 72

Perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1). sekurang-kurangnya
memuat:
a. data Barang Milik Daerah yang menjadi objek;
b. Pengguna Barang;
c. pihak lain yang mengoperasikan Barang Milik Daerah;
d. peruntukan pengoperasian Barang Milik Daerah;
e. jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah;
f. hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang 

mengoperasikan Barang Milik Daerah, termasuk kewajiban pihak lain 
tersebut untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik 
Daerah;

g. pengakhiran pengoperasian Barang Milik Daerah; dan
h. penyelesaian perselisihan.

PasaJ 73

(1) Pengguna Barang dapat melakukan perpanjangan penggunaan Barang 
Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.

(2| Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pengguna 
Barang kepada Bupati paling lam bat 3 (tiga) bulan sebelum jangka 
waktu penggunaan Barang Milik Daerah berakhir.

(3) Ketentuan.......
/
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(31 Ketentuan Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 berlaku mutatis mutandis 

pada mekanisme permohonan, penelitian, dan penetapan perpanjangan 
jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan 
oleh pihak lain.

Pasal 74

Pengawaaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penggunaan Barang 
Milik Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

(1) Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain 
berakhir apabila;
a. berakhimya jangka waktu penggunaan Barang MiJik Daerah untuk 

dioperaaikan oleh pihak lain, sebagaimana tertuang dalam 
perjanjian;

b. peijanjian diakhiri secara sepihak oleh Pen^una Barang;
c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan.
(2) Peijanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang sebagaimana 

dimaksud pada ay at (1) hurufb dapat dilakukan apabila:
a. pihak lain yang mengoperasikan Barang Milik Daerah tidak 

me menu hi kewajibannya yang tertuang dalam peijanjian; atau
b. terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran penggunaan 

Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain 
sebagaimana dituangkan dalam peijanjian.

(3) Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian Barang Milik Daerah 
yang didasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2j. 
Pengguna Barang meminta perset«4juan Bupati.

Pasal 76

(1| Pada saat jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah untuk 
dioperasikan oleh pihak lain telah berakhir. pihak lain yang 
mengoperasikan Barang Milik Daerah mengembalikan Barang Milik 
Daerah tersebut kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah 
Terima.

(2) Pengguna Barang melaporkan berakhimya penggunaan Barang Milik 
Daerah untuk dioperasikan pihak lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1| kepada Bupati paling lama ! fsatu) bulan sejak 
ditandatanganinya Berita Acara Serah Tetima, dengan melampirkan 
fotokopi Berita Acara Serah Terima,

BAB IX
PE MAN PAATA N

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum

Pasal 77, /



• 37- 
Pasal 77

(1) Pcmanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh:
a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati untuk Barang Milik 

Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
b. Pengguna Barang dengan persetujuan I^ngelola Barang, untuk 

Barang Milik Daerah berupa sebagaian tanah dan/atau bangunan 
yang masih digunakan oleh Pengguna Barang. dan selain tanah 
dan/atau bangunan.

{2} Pemanfaatan Barang Mllik Daerah dilaksanakan berdasarkan 
pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan 
kepentingan umum.

(3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilakukan sepanjang tidak 
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungai penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah.

(4| Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan tan pa memerlukan 
persetujuan DPRD.

Pasal 78

(1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah serta biaya 
pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra 
pemanfaatan.

(2) Biaya perstapan pemanfaatan Barang Milik Daerah sampai dengan 
penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.

(3) Pendapatan Daerah dari pemanfaatan Barang Milik Daerah merupakan 
penerimaan Daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas 
Umum Daerah.

(4) Pendapatan Daerah dari pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam 
rangka penyelen^araan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan 
fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan Daerah 
yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum 
Daerah.

(5) Pendapatan Daerah dari pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam 
rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum 
Daerah merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke 
rekening Kas Umum Daerah.

(6) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

(t) Barang Milik Daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang 
dijaminkan atau digadaikan.

(2) Barang Milik Daerah yang merupakan objek retribusi Daerah tidak 
dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan Barang Milik Daerah.

(3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80. /
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Paaal 80

(1) Ol^ek pemanfaatan Barang Milik Daerah mellputi:
a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. aelain tanah dan/atau bangunan.

(2| Objek pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan sebagaimana dimakaud pada ayat (1) huruf a, dapat 
dilakukan untuk sebagian atau keaeturuhannya.

(3) Dalam haJ objck pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian 
tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimakaud pada ayat (2|, luas 
tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan Barang 
Milik Daerah adalah eebeaar luas bagian tanah dan/atau bangunan 
yang dimanfaatkan.

Pasal 81

Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:
a. Sewa;
b. Pinjam Pakai;
c. KSP;
d. BGS dan BSG; dan
e- KSPI.

Bagian Kedua 
Mttra Pemanfaatan

Pasal 82

Mitra Pemanfaatan meliputi:
a. penyewa, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk 

Sewa;
b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam 

bentuk Pinjam Pakai;
c. mitra KSP, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk 

KSP;
d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerahdalam 

bentuk BQS/BSG; dan
e. mitra KSPI, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk 

KSPI.
Pasal 83

Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 memiliki
tanggung j awab:
a. melakukan pern bay aran atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai 

bentuk pemanfaatan;
b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk 

pemanfaatan;
c. melakukan pen gam an an dan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah 

yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan 
Barang Milik Daerah; .

d. mengembalikan....... V
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d. mengembalikan Barang Milik Daerah aetelah berakhimya peiaksanaan; 

dan
e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam pcrjai\jian 

pemanfaatan Barang Milik Daerah,

Pa sal 84

(1) Objek pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi:
a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Objek pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a. dapat 
dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

(3| Dalam hal objek pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian 
tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas 
tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan Barang 
Milik Daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan 
yang dimanfaatkan.

Bagian Ketiga
Pemilihan dan Penetapan Mitra Pemanfaatan 

Barang Milik Daerah

Paaal 85

Pemilihan mitra didaaarkan pada prinsip-prinsip:
a. dllaksanakai) secara terbuka;
b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handaJ 

dan kompeten;
e. tertib administrasi; dan
f. tertib pelaporan.

Pasai 86

(1) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengelola 
Barang atau BGS/BSG terdiri atas;
a. Pengelola Barang; dan
b. panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang.

(2) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengguna 
Barang terdiri atas:
a. Pengguna Barang; dan
b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang.

Pasai 87

(1) Pemilihan mitra dilakukan melaJui Tender.
(2) Dalam hat objek pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan Barang 

Milik Daerah yang bersifat khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan 
melalui Penunjukan Langsung,

Pasai 88....... /
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Pa sal 88

(1) Dalam pemilihan mitra Pemanfaatan KSP atau BGS/BSG, Pengelola 
Barang/Pengguna Barang memiliki tugaa dan kewenangan Mbagai 
berikut:
a. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain persyaratan 

peserta calon mitra dan prosedur kerja panida pemilihan;
b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang melipud:

1. kemampuan keuangan;
2. spesifikaai teknis; dan
3. rancangan peijanjian.

c. menetapkan panitia pemilihan;
d. menetapkan jadwa) proses pemilihan mitra berdasarkan usulan 

dari panitia pemilihan;
e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan 

panitia pemilihan, dalam hal teijadi perbedaan pendapat;
f. membatalkan Tender, dalam hal:

1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari 
dokumen pemilihan;

2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi, 
nepotisme yang melibatkan panitia pemilihan temyata terbukti 
benar;

g. menetapkan mitra;
h. mengawaai penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan 

mitra; dan
i. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepada Bupati.

(21 Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ay at (1), 
daJam hal diperlukan, Pengelola Barang/ Pengguna Barang dapat:
a. menetapkan Tim pendukung; dan/atau
b. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya 

selaku Pengelola Barang/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 dan Pasal 11.

Pasal 89

(1) Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

(2) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah gasal ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 5 (lima)
orang, yang terdiri atas:
a. unsur dari Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan unsur 

dari Perangkat Dae rah/unit keija lain yang kompeten, untuk 
pemilihan mitra pemanfaatan KSP Barang Milik Dae rah pada 
Pengelola Barang;

b. unsur dari Pengguna Barang dan dapat mengikutsertakan unsur 
dari Perangkat Daerah /unit kerja lain yang kompeten, untuk 
pemilihan mitra pemanfaatan KSP Barang Milik Daerah pada 
Pen^una Barang; dan

c. unsur dari Pengelola Barang serta dapat mengikutsertakan unsur 
dari Perangkat Daerah /unit keija lain yang kompeten, untuk 
pemilihan mitra BGS/BSG.

(3) Panitia.......
/
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(3) Panitia pemiJihan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diketuai oleh:

a. unsur dari Pengelola Barang. untuk pemilihan mitra Reman faatan 
KSP Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang atau BGS/BSG; 
dan

b. unsur dan Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan 
KSP Barang Milik Oaerab pada Pengguna Barang,

(4) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dflarang ditunjuk dal am
keanggotaan panitia pemilihan.

Pasal 90

(1) Persyaratan yang hams dipenuhi untuk ditetapkan aebagai panitia
pemilihan:
a. memilild integritas. ycuig dinyatakan dengan pakta uitegritas;
b. memiiiki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk 

melaksanakan tugas;
c. memiiiki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan Barang 

Milik Daerah;
d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan
e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

(2| Persyaratan sebagaimana dimakaud pada ayat (1) sekurang'kurangnya
meliputi:
a. berstatus pegawai negeri sipil pemerintah daerah dengan golongan 

paling rendah II/b atau yang setara;
b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam 

melaksanakan setiap tugas/pekeijaannya.

Pasal 91

(1) Tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi:
a. menyusun rencana jadtval proses pemilihan mitra dan 

menyampaikannya kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang 
untuk mendapatkan penetapan; 
menetapkan dokumen pemilihan;
mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa 
nasional dan di website pemerintah daerah masing-masing; 
melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra; 
melakukan evaluasi adminiatrasi dan teknis terhadap penawaran 
yang masuk; 
menyatakan tender gagal;
melakukan tender dengan peserta caJon mitra yang lulus 
kualifikasi;
melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gaga) 
atau pemilihan mitra ddak dilakukan melalui tender; 
mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi 
langsung/penunjukan langsung kepada Pengelola 
Barang/Pengguna Barang;

j. mcnyimpan dokumen asli pemilihan;
k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil 

pemilihan kepada ^ngelola Barang/ Pengguna Barang; dan

1. mengusulkan.......

b.
c.

d.

f.
g-

h.

i.

i
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1. mengusulkan perubahan spesiflkasi teknis dan/atau perubahan 

materi perjanjian kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, 
dalam hal diperlukan.

(2) Perubahan speaifikast teknis dan perubahan materi peijai^ian
sebagaimana dunaksud pada ayat (1) huruf \ ditakaanakan setelah 
mendapat persetujuan dan Bupati untuk Barang Miiik Daerah yang 
usulan pemaniaatannya atas persetujuan Bupati.

(3) Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi petjanjian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dilakaanakan setelah 
mendapat persetujuan daii Pengeiola Barang untuk Barang Milik 
Daerah yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan Pengelola 
Barang.

Pasal 92

(1) Pemilihan mitra yang dilakukan melalui mekanisme tender, calon 
mitra Pemanfaatan KSP dan/alau BGS/BSG wajib memenuhi 
persyaratan kualinkasi sebagai berikut:
a. Persyaratan ad mini strati f aekurang-kurangnya metiputi:

1. berbentuk bad an hukum;
2. memiliki Notnor Pokok Wajib Pajak;
3. membuat surat Pakta Integritas;
4. menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen 

pendukungnya; dan
5. memiliki domisili tetap dan aJamat yang jelas.

b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi:
1. cakap mcnurut hukum;
2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa 

Pemerintah;
3. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan 

manajerial; dan
4. memiliki sumber day a manusia, modal, peralatan dan fasihtas 

lain yang diperlukan dalam pelakaanaan pekerjaan.
(2) Pejabat/pegawai pada pemerintah daerah atau pihak yang memiliki 

hubungan keluarga, baik dengan Pengelola Barang/Pen^una Barang, 
Tim pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, aampai dengan derajat 
ketiga dilarang menjadi caJon mitra.

Pasal 93

(1) Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya untuk 
Persia pan dan pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari APBD. 
yang meliputi:
a. honorarium panitia pemilihan mitra;
b. biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman ulang;
c. biaya penggandaan dokumen; dan
d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 

pemilihan mitra.
(2) Honorarium panitia pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat 

(t) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat.
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Bagian Keempat 

Tender
Paragraf 1 

Prinaip Umum

Pasal94

Tender dilakukan untuk mengatokasikan hak pemanfaatan Barang Milik 
Daerah kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan pemanfaatan 
Barang Milik Daerah yang efisien, efektif, dan optimal.

PasaJ 95

Tahapan tender meliputi:
a. pen gu mu man;
b. pengambilan dokumen pemihhan;
c. pemasukan dokumen penawaran;
d. pembukaan dokumen penawaran;
e. penelitian kualifikasi;
f. pemanggilan peserta calon mitra;
g. pelaksanaan tender; dan
h. pengusuian calon mitra.

Paragraf 2 
Pengumuman

Pasal 96

(1) Panitia pemiliban mengumumkan rencana pelaksanaan tender di 
media massa nasiona) aekurang-kurangnya melalui surat kabar harian 
nasiona) dan website pemerintah daerah.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 
sedikit 2 (dua) kali.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang- 
kurangnya memuat:
a. nama dan alamat Pengelola Barang/ Pengguna Barang;
b. identitas Barang Milik Daerah objek pemaniaatan;
c. bentuk pemanfaatan;
d. peruntukan objek pemanfaatan; dan
e. JadwaJ dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf 3
Pengambilan Dokumen Pemilihan 

Pasal 97

(1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen p>emilihan secara 
langaung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari webaite 
sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.

(2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan 
pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf 4, /
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Paragraf 4

Pemasukan Dokumen Penawaran 

Pasal 98

(1| Peaerta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara 
langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dan website 
sesuai waktu dan tempal yang ditentukan dalam pengumuman.

(2) Panitia pemilihan membuaT daftar peserta calon mitra yang melakukan 
pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf 5
Pembukaan Dokumen Penawaran 

Pasal 99

(1) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka di 
hadapan peserta calon mitra pada waktu dan tempat yang ditentukan 
dalam dokumen pemilihan.

(2) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara yang 
ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (duaj orang saksi dari 
peserta calon mitra yang hadir.

Paragraf 6
Penelitian Kualiflkasi

(1)

(2)

Pasal 100

Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi terhadap 
peserta calon mitra yang telah mengi^ukan dokumen penawaran 
secara lengkap, benar, dan tcpat waktu untuk memperoleh mitra yang 
memenuhi kualifikaai dan persyaratan untuk mengikuti tender 
pemanfaatan.
Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita acara yang 
ditandatangani oleh panitia pemilihan.

Paragraf 7
Pemanggilan Peserta Calon Mitra 

Pasal 101

Panitia pemilihan melakukan pemanggiian peserta calon mitra yang 
dinyatak^ lulus kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan tender melalut 
surat tertulis dan/atau surat elektronik (e-mntQ.

Paragraf 8 
Pelaksanaan Tender

Pasal 102

(1) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan Barang 
Milik Daexah berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh 
Pengelola Barang/Pengguna Barang kepada mitra yang tcpat dari 
peserta calon mitra yang lulus kualifikasi sebagatmana dimaksud 
dalam Pasal 100 ayat (1).

(21 Tender....... /
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(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dilaksanaJcan sepanjang 

terdapat paling sedikit 3 (tiga) peaerta calon mitra yang memaaukkan 
penawaran.

(3) Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh 
panitia pemilihan dan caJon mitra selaku pemenang tender.

Paragraf 9
Pengusulan dan Penetapan Mitra Pemanfaatan

Pasal 103

(1) Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra pemanfaatan 
disampaikan secara tertulis oleh panitia pemilihan kepada Pengelola 
Barang/Pengguna Barang berdaaarkan berita acara hasfl tender.

(2) Usulan sebagai man a dimaksud pada ay at (1) melampirkan dokumen 
pemilihan.

Pasal 104

Pengelola Barang/Pen^una Barang menetapkan pemenang tender sebagai 
mitra pemanfaatan berdaaarkan usulan panitia pemilihan. sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dengan keputusan.

Paragraf 10 
Tender Gagal

Pasal 105

(1) Panitia pemilihan menyatakan tender gagal apabila:
a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualiitkasi;
b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; 

atau
d. calon mitra mengundurkan diri.

(2| Apabila tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada peserta caion 
mitra.

Paragraf 11 
Tender Ulang

Pasal 106

(1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila:
a. Tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 

ayat (1); atau
b. peserta calon mitra yang mengikuti Tender kurang dari 3 (tiga) 

peserta.
(2) Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai tender 

ulang. panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di 
media massa nasional dan website pemerintah daerah.

(3) Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2} terdapat 
paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra. proses dilanjutkan 
dengan mekanisme tender

Paragraf 22 
Seleksi Langsung

Pasal 107. /
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PasaJ 107

(1| Dai am hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana 
dimakaud da)am Pa sal 106 ayat (2|t paserta calon mi Ira yang 
mengikuti tender ulang terdiii atas 2 (dua) peserta, maka panitia 
pemilihan menyatakan tender ulang gaga] dan selanjutnya melakukan 
aeleksi langsung.

(2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dual calon mitra yang mengikud 
tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3| Tahapan seleksi langsung terdiii ataa;
a. pembukaan dokumen penawaran;
b. negosiasi; dan
c. pengusulan calon mitra kepada Pengeloia Barang/Pengguna 

Barang.
(4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan seperti haJnya 

proses tender sebag^mana dimaksud dalam Pa sal 95.

PasaJ 108

(1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan pemanfaatan dan 
konsep materi perjanjian.

(2) Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemanfaatan 
SCS/BSG, negosiasi Juga dilakukan terhadap porsi bagian pemerintah 
daerah dari objek E3GS/BSG yang dilakukan pemanfaatan.

(3) Ketentuan umum pelaksanaan KSP atau BGS/BSO, termasuk 
perubahan yang mengakibatkan penurunan kontribusi tetap dan 
pembagian keuntungan untuk pemanfaatan KSP atau kontribusi 
lahunan untuk pemanfaatan BGS/BSG dilarang untuk dinegosiasikan.

(4) Segaia sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi dan basil 
negosiasi dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani 
oleh panitia pemilihan dan peserta calon mitra.

Pa sal 109

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara 
negosiasi melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masing- 
masing peserta calon mitra.

(2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan 
hasil negosiasi terbaik kepada Pengeloia Barang/Pengguna Barang 
untuk dapat ditetapkan sebagai mitra.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2| disertai dengan dasar 
pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan,

Paragraf 13
Penunjukkan Langsung 

Pasal no

{1| Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2), peserta calon mitra yang 
mengajukan penawaran hanya terdiri atas 1 (satu) peserta. maka 
panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya 
melakukan penuryukan langsung.

(2) Penunjukan. /
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(2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap I (aatu) calon mitra yang 

mengikuti tender ulang seb^aimana diirtakaud pada ayat (1).
(3) Proses tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud dal am PasaJ 

107 berlaku mutatis mutandis terhadap proses dalatn tahapan 
penunjukan langsung.

Pasal 111

Tahapan penunjukkan langsung dan proses dalam tahapan penunjukkan 
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3), 
berlaku mutatis mutandis terhadap penunjukkan langsung pada KSP atas 
Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 87 ayat (2).

Bagian Kelima 
Sewa

Paragraf 1 
Prinsip Umum

Pasal 112

(1) Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan tujuan:
a. mengoptimaJkan pendayagunaan Barang Milik Daerah yang 

belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang 
tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau

c. mencegah pen ggu naan Barang Milik Daerah oleh pihak lain secara 
tidak sah.

(2) Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan 
Pemerintah Daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan 
fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(3) Sewa Barang MiUk Daerah dilaksanakan terhadap:
a. Barang MiUk Daerah berupa tan ah dan/atau ban gu nan yang sudah 

diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan 

yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(4) Sewa Barang MiUk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
dilaksanakan oleh Pengelola Barang sctciah mendapat persetujuan 
Bupati.

(5) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat 
persetujuan dari Pengelola Barang.

(6) Pihak lain yang dapat menyewa Barang MiUk Daerah, meliputi:
a. Badan Usaha MiUk Negara;
b. Badan Usaha MUik Daerah;
c. Swasta; dan
d. Badan hukum lainnya.

(7) Swasta. /



- 48 -
(7) Swasta sebagaimana dtmaksud pad a ay at (6) huruf c, antara lain:

a. perorangan;
b. persekutuan perdata;
c. persckutuan firma:
d. persekutuan komanditer;
e. perse roan terbetas;
f. lembaga/organ isasi intemasional/asing;
g. yayasan;atau
h. koperasi.

Paragraf 2
Jangka Waktu Sewa 

Pasal 113

(1) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah paling lama S (lima) Cahun 
sejak ditandatangani peijanjian dan dapat diperpanjang.

(2) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk;
a. kerja sama infrastruktur;
b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa 

lebih dari 5 (lima) tahun; atau
c. ditcntukan Iain dalam Undang-Undang.

(3) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah untuk kegiatan dengan 
karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat |2) huruf b dilakukan berdasarkan 
perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang 
berkompeten.

(4) Jangka w*akru sewa seb^aimana dimaksud pada ayat (I) dapat dihitung 
berdasarkan periodesitas Sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:
a. per tahun;
b. per bulan;
c. per hari; dan
d. per jam.

(5| Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah dalam rangka ketja sama 
infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Paragraf 3
Formula Tarif/Besaran Sewa 

Pasal 114

(1) Formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah diletapkan oleh 
Bupati:
a. untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
b. untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan 

dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik 
Daerah.

(2) Besaran sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran 
nilai nominai sewa Barang Milik Daerah yang ditentukan.

(3) Besaran.......
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(3) Besaran sewa atas Barang Milik Daerah untuk KSPI sebagaimana 

dimakaud dalam PasaJ LI3 ayat (2| huruf a atau untuk kegiatan dengan 
karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dan 5 (lima) 
tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b dapat 
mem pert imbangkan nilai keekonomian dan masing-maaing jenia 
infrastruktur.

(4) Mem pe It imbangkan nilai keekonomian, sebagaimana dlmaksud pada 
ayat (3) antara lain dengan memperlimbangkan daya beli/kemampuan 
membayar (abi7ih/ to pay\ masyarakat dan/atau kemauan me mb ay ar 
(un/itn^ness to pay) masyarakat.

Pasal 115

Formula tarif sewa Barang Milik Daerah merupakan basil perkaiian dari:
a. tarif pokok sewa; dan
b. faktor penyesuai sewa.

Pasal 116

(1) Tarif pokok sewa sebagaimana dixnaksud dalam I^sal 115 huruf a 
adaJah basil perkaiian antara nilai indeke Barang Milik Daerah dengan 
luas tanah dan/atau bangunan dan nilai wajar tan ah dan/atau 
ban gun an

(2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)r dibedakan 
untuk:
a. Barang Milik Daerah berupa tanah;
b. Barang Milik Daerah berupa bangunan;
c. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan; dan
d. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(3) Tarif pokok sewa Barang Mihk Daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ar huruf b dan 
huruf c dapat temiasuk formula sewa Barang Milik Daerah berupa 
prasarana bangunan.

(4) Tarif pokok sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 117

(1) Tarif pokok sewa untuk Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkaiian 
dari:
a. faktor variabel sewa tanah;
b. luas tanah (Lt); dan
c. nilai tanah (Nt).

(2) Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a besarannya ditetapkan oleh Bupati.

(3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihirung 
berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.

(4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 
nilai wajar atas tanah.

Pasal 116.
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Pasal 118

(1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3| dihitung 
dalam meter persegi.

(2) Dalam hal tanah yang diaewakan hanya sebagian tanah, maka luas 
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3| adalah sebesar 
luas bagian tanah yang disewakan.

(3) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak 
terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) dapat ditambahkan jumlah tertentu 
yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut.

(4) Niiai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) dihitung 
dalam rupiah per meter persegi.

Pasal 119

(1) Tarif pokok sewa untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b merupakan 
hasil perkalian dari:
a. faktor variabel sewa bangunan;
b. luas bangunan (lb); dan
c. niiai bangunan.

(2| Dalam haJ sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif 
pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa ptasarana 
bangunan.

Pasal 120

(1| Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 
ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati,

(2) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1| huruf 
b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter p>ersegi.

(3| Niiai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1| huruf c 
merupakan niiai wajar atas bangunan.

Pasal 121

(1) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, 
maka luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) 
huruf b adalah sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang 
disewakan.

(2) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki 
dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf b dapat 
ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini terkena 
dampak dari pemanfaatan tersebut.

(3) Niiai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf c 
dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Pasal 122

(1) Tarif pokok sewa untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah 
dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2| huruf c 
merupakan hasil penjumlahan dari:

i. tarif pokok....... p/
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a. tarif pokok sewa tan ah; dan
b. tarif pokok sewa bangunan.

(2) Penghitungan tarif pokok sewa tanah sebagaimana dtmaksud pada ayat 
ni huruf a berlaku mutatis mutandis ketentuan daiam PasaJ 117 dan 
Pasal ns.

(3) Penghitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1| huruf b berlaku mutatis mutandis ketentuan daiam Pasal 1 \9, 
Pasal 120 dan Pasal 121.

Pasal 123

(1) Tarif pokok sewa untuk prasarana bangunan sebagaimana dimaksud 
daiam Pasal 119 ayat (2) merupekan hasil perkalian dari:
a. faktor variabel sewa prasarana bangunan; dan
b. nilai prasarana bangunan (Hp|.

(21 Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat |l) huruf a ditetapkan sama besar dengan faktor vanabel sewa 
bangunan.

(3) Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan ntlai wajar atas prasarana bangunan.

(4) Nilai prasarana bangunan dihitung daiam rupiah.

Pasal 124

(1) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud daiam Pasal llShurufb 
melipuli;
a. jenis kegiatan usaha penyewa;
b. bencuk kelembagaan penyewa; dan
c. periodesitas sewa,

(2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
daiam persentase.

(3| Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh Bupati.

Paragraf 4
Jenis Kegiatan Usaha Penyewa 

Pasal 125

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud daiam Pasal 124 
ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
a. kegiatan bisnis;
b. kegiatan non bisnis; dan
c. kegiatan sosial.

Pasal 126

(1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud daiam Pasal 125 
huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari 
keuntungan, antara lain:
a. perdagangan;
b. jasa; dan
c. industri.

(2) Kelompok.......
/
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(2) Kelompok kegiatan non bisni9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 

huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbaJan atas barang 
atau jaaa yang diberikan namun tidak mencah k^untungan, antara lain;
a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah 

tertentu atau terdapat potensi keuntungan. baik materiJ maupun 
immateriJ;

b. penyelenggaraan pendidikan nasional:
c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau ^silitas yang 

diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pen^una 
Barang; dan

d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnia.
(3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 

huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas 
barang/Jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari 
keuntungan, antara lain:

pelayanan kepentingan umum yang tidak mem ungut biaya dan/atau 
tidak terdapat potensi keuntungan; 

kegiatan sosial; 
kegiatan keagamaan; 
kegiatan kemanusiaan;
kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan 

f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

a.

b.
c.
d.
e.

Paragraf 5 
Peijanjian Scwa

Pasal 127

(1) Penyewaan Barang Milik Daerah dituangkan dalam perjanjian sewa 
yang ditandatangani oleh penyewa dan:
a. Bupati. untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; dan
b. Pen^lola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang.
(2) Peijanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ay at (1), paling sedikit 

memuat;
a. dasar perj anj i an;
b. para pihak yang terikat dalam peijanjian;
c. jenis, luas atau jumlah barang. besaran sewa, dan jangka waktu;
d. besaran dan Jangka waktu sewa, iermasuk periodesitas sewa;
e. tanggung Jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan 

selama jangka waktu sewa;
f. peruntukan sewa. termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan 

kategori bentuk kelembagaan penyewa;
g. hak dan kewajiban para pihak; dan
h. hal lain yang dianggap perlu.

(3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan di kercas bermaterai sesuai ketentuan peraturan 
perund ang* u ndan gan.

(4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan peijanjian sewa 
ditanggung penyewa.

Paragraf 6...
/



- 53-

Paragraf6 
Pembayaran Sewa

Pasal 128

(1) HasiJ sewa Barang Mitik Daerah merupakan penerimaan daerah dan 
acluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

(2) Penyetoran uang aewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling 
lam bat 2 (dua) hari keija sebeium dttandatanganinya peijanjian sewa 
Barang Milik Daerah.

(3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ay at (2), dapat 
dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara 
penerimaan atau menyetorkannya ke reken ing Kas Umum Daerah.

(4| Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ay at {2), dan ay at 
(3) dibuktikan dengan menyerahkan bukti aetor sebagai salah satu 
dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari 
perjanjian sewa.

Pasal 129

(1| Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 
ayat (2), penyetoran uang sewa Barang Miltk Daerah untuk KSPl dapat 
dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.

(2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib dilaporkan kepada Bupati.

(3) Penyetoran uang sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Sewa.

(4) Penyetoran uang sewa Barang Milik Daerah secara bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 
memperhitungkan nilai sekarang dari setiap tahap pembayaran 
berdaaarkan besaran sewa Barang Milik Daerah hasil perhitungan 
sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 sampai 
dengan Pasal 124,

(5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta 
masukan dan Penilai.

(6) Penyetoran uang sewa Barang Milik Daerah secara bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sepanjang penyewa 
tidak memiliki kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk 
membayar secara sekaitgus dibuktikan dengan surat pemyataan.

(7) Surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani 
oleh penyewa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai 
ketidakmampuan tersebut dan pemyataan tanggung jawab untuk 
membayar lunas secara bertahap.

Pari^raf 7
Perpanjangan Jangka Waktu Sewa 

Pasal 130

(1) Jangka waktu sewa Barang Mihk Daerah dapat diperpanjang dengan 
persetidti&it:

a. Bupati.
/
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a. Bupati, untuk Barang Milik Dae rah yang berada pad a Pengelola 

Barang; dan
b. Pengelola Barang» untuk Barang Milik Daerah yang berada pad a 

Pengguna Barang.
(2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu 

sewa kepada:
a. Bupari, untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang; dan
b, Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah pada Pengguna 

Barang.
(3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana 

dimaksud pada ay at (2) dilakukan ketentuan:
a. untuk jangka waktu sewa Icbih dan 1 (satu) tahun, permohonan 

perpanjangan harus disampaikan paling lam bat 4 (empatj bulan 
sebelum berakhimyajangka waktu sewa;

b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya 
jangka waktu sewa;

c. untuk Jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus
disampaikan paling iambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhimya 
jangka waktu sewa;

d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam. pemiohonan harus 
disampaikan sebelum berakhimyajangka waktu sewa.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3| huruf a dan huruf b 
diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan 
sewR pertama kali.

(5) Tata cars pengajuan usulan perpanjangan Jangka waktu sewa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan 
dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.

(6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 113 ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. karakteristi k Jen i s in frastru ktu r;
b. kcbutuhan penyediaan infraatruklur;
c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur daiam 

peraturan perundang-undangan; dan
d. pertimbangan lain dari Bupab.

Paragraf 8 
Pengakhiran Sewa

Pasal 131

Sewa berakhir apabila;
a. Berakhimyajangka waktu sewa;
b. Berlakunya syarat batal sesuai peijanjian yang ditindaklanjuti dengan 

pencabutan persetujuan sewa oleh Bupati atau Pengelola Barang;
c. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam 

rangka pengawasan dan pengendalian; dan
d. Ketentuan tain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 132. /
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Pasal 132

(1) Penyewa wajib menyerahkan Barang Milik Dae rah pada saat 
berakhimya sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara 
optimal eeeuai fungai dan peruntukannya.

(2) Penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam Benia Acara Serah Terima.

(3| Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan 
Barang Milik Daerah yang dtsewakan sebelum ditandatanganinya Beiita 
Acara Serah Terima guna memastikan kelayakan kondlai Barang Milik 
Daerah bersangkutan.

(4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimakaud 
pada ayat (3) dilakukan setelah semua keuajiban penyewa dipenuhi.

Paragraf9
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Okeh Pengelola Barang

Pasal 133

(1) Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan 
dokumen pendukung.

(2| Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1|, memuat:
a. data calon penyewa;
b. latar belakang permohonan;
c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Seu'a; dan
d. perumukan Sewa.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a, Pemyataan/pcrsetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan

pemilik/pengurus. atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon 
penyewa berbentuk hukum/badan usaha;

b. Pemy a taan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan 
memelihara Barang Milik Daerah serta mengikuti ketentuan yang 
berlaku selama jangka waktu sewa; dan

C. data Barang Milik Daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa.

Pasal 134

(1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) 
hurufa terdiri dari:
a. fotokopi KTP;
b. fotokopi NPWP;
C- fotokopi SI UP; dan 
d. data lainnya.

(2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan. data calon penyewa hanya 
dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a.

(3j Data Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat 
(3| huruf c terdiri dari:
a. foto atau gam bar Barang Milik Daerah, berupa:

1, gambar lokasi dan/atau site plan tan ah dan/atau bangunan 
yang akan disewa; dan

2. foto bangunan dan bags an bangunan yang akan disewa.

b. aiamat.......
/
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b. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau
c. pcrkiraan luas tan ah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

Pasal 135

(1) PengeLola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan 
dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 
untuk menguji atas kelayokan pcnyewaan tcrkait permohonan dari 
cal on penyewa.

(2) Dalam melakukan penelitian terhadap barang yang akan disewa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ay at (3) huruf c, Pengelola 
Barang dapat meminta keterangan kepada Pen^una Barang yang 
menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tan ah dan/atau bangunan 
yang diajukan untuk disewakan.

(3) Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik 
untuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar 
Barang MUik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan 
disewakan.

(4| Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 
Bupati.

(5) Kasii penilaian berupa nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diperlakukan aebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 116 adalah perhitungan besaran Sewa.

(6) Kasii penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh 
Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.

(7) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada 
APBD.

(8) Dalam ha) terdapat usulan sewa dari be be ra pa calon penyewa dalam 
waktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentukM penyewa 
dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan 
pemeliharaan Barang Milik Daerah serta usulan sewa yang paling 
menguntungkan pemerintah daerah.

(9) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (!)» 
Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan sewa Barang Milik 
Daerah kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 136

{\) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan Sewa yang diajukan 
dengan mem pert imbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan 
penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (9).

(2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan tersebut. Bupati 
menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan 
permintaan sewa dengan disertai alasan.

(3) Apabila Bupati menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan 
surat persetujuan penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan.

(4) Surat persetujuan penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang- 
kurangnya memuat:
a. data Barang Milik Daerah yang akan disewakan;
b. data penyewa;

c. data.......  ^
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c. data sewa, antara lain:

1. besaran taiif sewa; dan
2. jangkawaktu.

(5) Besaran sew'a yang dicanrumkan dalam surat persetujuan sewa Barang 
Milik Daerah berupa tan ah dan/atau bangunan merupakan nitai hasU 
perhitungan berdasarkan formula tarif sewa.

(6) Dalam hal terdapat usuian nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa 
dan nilai usulan tersebut lebih besar dari basil perhitungan 
berdasarkan formula tarif sewa, besaran sewa yang dicantumkan dalam 
surat persetujuan sewa adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon 
penyewa.

Paragraf 10
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang

PasaJ 137

Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka pemanfaatan sewa
untuk mempersiapkan usulan sewa.

Pa sal 138

(1j Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana 
dimaksud d^am Pasal 133 dan Pasal 134 berlaku mutatis mutandis 
terhadap pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa pada 
Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan 
permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ay at 
(1)

(3) Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah 
berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tan ah dan/atau 
bangunan yang akan disewakan.

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3| dilakukan oleh;
Pcnilai Pemerintah atau Penilai Publik yang diictapkan oleh Bupati, 
untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai yang 
ditetapkan oleh Bupati, untuk Barang Milik Daerah berupa selain 
tanah dan/atau bangunan.

a.

b.

(5| Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengguna Barang 
mengajukan usulan permohonan sewa Barang Milik Daerah kepada 
Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan.

Pasal 130

(1) Usulan permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat 
(5) disertai;
a. data Barang Milik Daerah yang diusulkan;
b. usulan jangka waktu sewa,
c. usulan nilai sewa berdasarkan formulas! tarif/ besaran sewa;
d. surat pemyataan dari Pengguna Barang; dan
e. surat pemyataan dari calon penyewa.

(2) Dalam.......
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(2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang 

scbagaimana yang dimaksud pada ay at (1} bukan berdasarkan 
permohonan dari calon penyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola 
Barang tidak perlu disertai surat pemyataan aebagaimana dimakaud 
pada ayat (1) huruf e.

Pa sal 140

{1) Surat pemyataan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
139 ayat (1| huruf d, menyatakan bahwa:
a. Barang Milik Dae rah yang akan disewakan tidak sedang digunakan 

dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah/unit keija; dan

b. penyewaan Barang Milik Daerah tidak akan mengganggu 
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja.

(2) Surat pemyataan calon penyewa sebagaimana dimakaud dalam Pasal 
139 ayat (1| huruf e. menyatakan bahw^a calon penyewra bersedia untuk 
menjaga dan memelihara Barang Mtlik Daerah serta mengikud 
ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa.

Pasal 141

(1) Pengelola Barang melakukan penelitlan atas kelayakan penyewaan yang 
diusulkan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 
ayat (5).

(2} Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1|, 
Pengelola Barang da pat meminta keterangan kepada Pengguna Barang 
yang mengajukan sewa.

(3f Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian 
guna menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar apabtla Pengelola 
Barang memiliki key akin an yang memadai bahwa:
a. luas tanah dan/atau ban gun an yang disewakan tidak

mencenninkan kondisi peruntukan sewa; atau
b. esdmasi perhitungan tahf dasar sewa dengan menggunakan formula 

sewa dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar.
(4) Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai sewa pasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dalam penghitungan besaran 
sewa.

(5) Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan Barang Milik 
Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan, Pengelola Barang 
melakukan penelitian atas besaran sewa yang diusulkan oleh Pengguna 
Barang.

(6) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan peraturan 
perundan g- u n dan gan.

(7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6| dipergunakan oleh 
Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.

(8) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada 
APBD.

Pasal 142. /



- 59 - 
Pa sal 142

(1) Pengelola Barang memberikan aurat persetujuan atas permohonan sewa 
yang diajukan l^ngguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
138 ayat (5). dengan mempertimbangkan basil penelitian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dan kajian kdayakan penyewaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (7).

(2| Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pengelola Barang mengajukan penetapan formuIasi/besaran sewa 
kepada Bupati dengan mclampirkan basil penelitian dan kajian 
kelayakan penyewaan.

Pasal 143

(1) Apabila Pengelola Barang lidak menyetujui permohonan sewa yang 
diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 
ayat (5), Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang 
mengajukan permintaan sewa dengan disertai alasan.

(2) Apabila Pengelola Barang menyetujui p>ermohonan sewa yang diajukan 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (5), 
Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan Barang 
Milik Daerah.

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
memuat:
a. data Barang Milik Daerah yang akan disewakan;
b. data penyewa;
c. data sewa, antara lain:

t. besaran tarif sewa; dan
2. jangka waktu, termasuk periodesitas sewa.

(4) Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai 
data calon penyewa, maka persetujuan sewa tidak perlu disertai data 
calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (31 huruf b.

(5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa Barang 
Milik Daerah berupa tanah dan/aiau bangunan merupakan nilai hasil 
perhitungan berdasarkan formula tarif sewa.

(6) Apabila usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan/atau 
Pengguna Barang lebih besar dari hasil perhitungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), maka besaran sewa yang dican tumkan dalam 
surat persetujuan sewa untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian 
tanah dan/atau bangunan adalah sebesar usulan besaran sewa dari 
calon penyewa dan/atau Pengguna Barang.

(7) Besaran sewa yang dican tumkan dalam surat persetujuan sewa Barang 
Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai 
sewa.

Pasal 144

(1) Pengguna Barang melaksanakan sewa berdasarkan persetujuan 
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) 
paling lambet I (satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa 
oleh Pengelola Barang,

(2) Dalam.
/
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(2| Dalam hal usulan sewa yang di^ukan oleh Pengguna Barang tidak 

disertai data caJon penyewa sebagaimana dimaksad daJam Pasal 143 
ay at (4), Pen^una Barang mengupayakan agar informasi mengenai 
pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipcroleh 
dengan mudah dan j el as oleh para calon penyewa.

(3) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam 
waktu yang bersamaan, Pengguna Barang menentukan penyewa dengan 
mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik 
Daerah serta pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling 
menguntungkan.

Paragraf 11 
Pemeliharaan Sewa

Pasal 145

(1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah yang 
disewa.

(2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan Barang 
Milik Daerah menjadi tan^ung jawab sepenuhnya dari penyewa.

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk 
menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan 
baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasiJ guna.

(4) Perbaikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
harus sudah selesai dilaksanakan paling lam bat pada saat berakhimya 
jangka waktu sewa.

(5) Dalam hal Barang Milik Daerah yang disewa rusak akibat keadaan 
kahar {force majeur), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan 
kesepakatan oleh Pengelola Barang/ Pen^una Barang dan Penyewa.

Paragraf 12
Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah 

Pasal 146

(1) Perubahan bentuk Barang Milik Daerah dilakukan dengan persetujuan:
a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; dan
b. Pengelola barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang.
(2) Perubahan bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dinaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan tanpa mengubah koristruksi dasar bangunan.
(3) Dalam hal perubahan bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya penambahan, bagian 
yang ditambahkan menjadi Barang Milik Daerah dan disertakan dalam 
Berita Acara Serah Terima pada saat berakhimya jangka waktu sewa.

Paragraf 13 
Oanti Rug]

Pasal 147,
/
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Pa sal 147

Dalam hal Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang 
disewakan hilang selama jangka waktu S(*wa. penyewa wajib melakukan 
ganti rugi seauai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14 
Denda Sanksi

Pa sal 14S

Penyewa dikenakan sanksi administratifbcrupa surat ceguran apabila;
pcnycwa belum menyerahkan Barang Milik Daerah yang disewa pads 
saat berakhimya jangka waktu sewa;
perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 avat (4) belum 
dllakukan atau dipcrldrakan belum selesai menjclsing berakhimya 
jangka waktu sewa; dan/atau
penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum selesai 
dilaksanakan paling lam bat sebelum berakhimya jangka waktu sewa.

a.

b.

c.

Pasal 149

(1| Dalam hal penyerahan, perbaikan. dan atau penggantian Barang Milik 
Daerah belum dilakukan terhitung I (satu) bulan sejak diterbitkannya 
surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, penyewa 
dikenakan sanksi administratif l>erupa surat peringatan.

(2| Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian Barang Milik 
Daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat 
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, penyewa dikenakan 
sanksi administratif berupa denda. sebagaimana ketentuan peraturan 
peru ndang- u ndangan.

Bagian Keen am 
Pinjam Pakai

Paragraf 1 
Prinsip Umum

Pasal 150

(1) Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. mengoptimaJkan Barang Milik Daerah yang belum atau tidak 

dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugaa dan fungsi 
Pengguna Barang; dan

b. menunjang pelaksanaan penyelen^araan pemerintahan Daerah.
(2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek 

Pinjam Pakai.
(3) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara pemerintah 

pusat dan Pemerintah Daerah atau an tar Pemerintah Daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan.

(4) Pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah dilakukan oleh:
a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pcngelola Barang; dan
b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang.

(5) Pelaksanaan.
/



• 62 -
(5| Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dOaksanakan s«telah 
mendapatkan persetujuan Bupad,

Paragraf 2 
Objek Pinjam Pakai

Pasal ISI

(1) Objek pinjam pakai meliputi Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada 
pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.

(2) Objek pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan 
untuk sebagian atau keseluruhannya.

Paragraf 3
Jangka Waktu Pinjam Pakai 

Pasal 152

(1) Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) 
tahun dan dapat diperpanjang 1 (satuj kali.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dilakukan dengan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1).

(3)

(4)

Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan 
perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampail^n kepada 
Pengelola Barang/Pengguna Barang paling lam bat 2 (duaj bulan 
sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir.
Dalam hal permohonan petpanjangan Jangka w'aktu pinjam pakai 
disampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang melewati 
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). proses pinjam pakai 
dilakukan dengan mengikud tata cara permohonan pinjam pakai baru.

Paragraf 4
Peru bah an Bentuk Barang Milik Daerah 

Pasal 153

(1) Selama jangka waktu pinjam pakai, pern injam pakai dapat mengubah 
bentuk Barang Milik Daerah, aepanjang tidak mengakibatkan 
perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai Barang Milik Daerah.

(2) Perubahan bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1|:
a. tan pa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi 

dasar Barang Milik Daerah; atau
b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar 

Barang Milik Daerah.
(3) Usulan perubahan bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). dilakukan dengan mengajukan permohonan 
perubahan bentuk oleh peminjam pakai kepada:
a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; dan
b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang.

(4) Perubahan.......
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(4) Peru bah an bentuk Barang Milik Daerah aebagaimana dimaksud pada 

ay at (2) huruf b, dilakukan seteJah mendapat peraetujuan Bupati,

Paragraf 5
Perjanjian Pinjam Pakai 

Pasal ] 54

(11 Pelakaanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta 
ditandatangani oleh:
a. Peminjam pakai dan Bupati» untuk Barang Milik Daerah yang 

berada pada Pengclola Barang; dan
b- Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah 

yang berada pada Pengguna Barang.
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ay at (1) paling sedikit memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. dasar peijanjian;
c. identitas para pihak yang terkait dalam peijanjian;
d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka 

waktu;
e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan 

selama jangka waktu peminjaman;
f. hak dan kewajiban para pihak; dan
g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(3) Salinan peijanjian pinjam pakai disampaikan kepada Penggiina 
Barang.

Paragraf 6
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai 

Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 155

(1| Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada 
Pengelola Barang.

(2) Pengelola Barang melakukan pienelitian atas permohonan pinjam pakai 
sebagaimana dimaksud pada ay at (Ij.

(3| Penelitian ataa permohonan pinjam pakai aebagaimana dimakaud pada 
ay at (2) meliputi:
a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya pcnggunaan Barang 

Milik Daerah;
b. tujuan pen^unaan objek pinjam pakai; dan
c. jangka waktu pinjam pakai.

(4) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3j merupakan 
dasar pertimbangan Bupati dalam memberikan persetujuan/penolakan 
atas permohonan pinjam pakai,

Pasal 156

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 
ayat (3j, Pengelola Barang mengajukan permohonan perselujuan 
pinjam pakai kepada Bupati.

(2) Permohonan....... /
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(2) Permohonan persetujuan pinjam pakai paling scdikit memuat:

a. partimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai;
b. idcntitas peminjam pakai;
c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;
d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan; dan
e. Jangka waktu pinjam pakai.

(3) Apabila objek pinjam pakai berupa tan ah dan/atau bangunan atau 
sebagian tan ah dan/atau bangunan, rincian data objek pinjam pakai 
sebagaimana dimaksud pada ay at (2) huruf d, termaauk )uas dan 
lokasi tanah dan/atau bangunan.

(4) Apabila objek pinjam pakai berupa selain tanah dan/atau bangunan, 
rincian data objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ay at (2) 
huruf d, tcrmasuk nama dan jumlah Barang Milik Daerah.

Pasal 157

(1) Pcmberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan 
pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan;
a. Barang Milik Daerah yang climohon dal am kondisi belum atau tidak 

sedang digunakan untuk tugaa dan fungsi Pengelola Barang; dan
b. Barang Milik Daerah yang climohon akan digunakan untuk 

menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pcmerintah 
pusat/pemerintahan daerah lainnya.

pinjam pakai,(2) Apabila Bupati menyeiujui permohonan 
Bupatimenerbitkan surat persetujuan pinjam pakai.

(3) Surat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling 
aedikit memuat:
a. identitas peminjam pakai;
b. data objek pinjam pakai;
c. jangka waktu pinjam pakai; dan
d. kewajiban peminjam pakai.

(4) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati 
menerbitkan surat penolakan pinjam pakai kepada calon peminjam 
pakai dengan disertai alasan.

Pasal 158

(1) Pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah dituangkan dalam 
perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh Bupati dan 
Peminjam pakai.

(2} Petjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan 
pen ye rah an objek pinjam pakai dan Pengelola Barang kepada 
peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 159

(1) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara 
clan mengamankan objek pinjam pakai dengan biaya yang dibebankan 
pada Peminjam pakai.

(21 Sebelum Jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harua 
memberitahukan kepada Pengelola Barang akan mengakhiri atau 
memperpanjang pinjam pakai. .

(4) Dalam...... if
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(3) Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai 

mangajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai 
kepada Pengelola Barang,

(4) Pengelola Barang menyampaikan pengajusm permohonan persetujuan 
perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati.

(5} Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan pinjam pakai 
sebagaimana dimaksud pad a ay at (4) dilampiri dengan:
a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati;
b. surat pernyataan dan peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai 

masih digunakan uniuk menunjang pelaksanaaji penyelenggaraan 
pemerintah pusat/pemcrintahan daerah latnnya: dan

c. surat pernyataan dari Pengelola Barang bahwa pelaksanaan pinjam 
pakai tidak men^anggu pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 160

(1) Dalam hal peminjam pakai akan mcngakhiri pinjam pakai sebelum 
masa pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan 
kepada Pengelola Barang,

(2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana 
dimaksud pad a ay at (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima,

(3) Pengelola Barang mciaporkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Paragrai* 7
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai 

Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang
Pasal 161

(1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada 
Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (Ij kepada Bupati melalui Pengelola 
Barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam pakai dengan 
melampirkan:
a. surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai;
b. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan 

pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

c. data objek pinjam pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk 
Barang Milik Daerah yang memiliki kartu identitas barang.

(3) Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang 
sekurang-kurangnya memuat;
a. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai;
b. identitas peminjam pakai;
c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;
d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, tennasuk luas 

dan lokasi tan ah dan/atau bangunan; dan
e. jangka waktu pinjam pakai.

Pasal 162....... /
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Pasal 162

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan perse tuju an 
pinjam pakai dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 161 ayat (2j.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuii:
a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan Barang 

Milik Daerah;
b. iiijuan penggunaan objek pinjam pakai; dan
c. jangka waktu pinjam pakai.

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
Bupati sebagai dasar pertimbangan persetujuan/penolakan 
permohonan persetujuan pinjam pakai oleh Bupati.

Pasal 163

(1) Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan 
pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. Barang Milik Daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak 

digunakan untuk tugas dan fungsi pcmerintah daerah;
b. Barang Milik Daerah yang dimohon akan digunakan untuk 

menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah 
pusat/pemeriniahan daerah lainnya; dan

c. jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak 
ditandatanganinya petjanjian pinjam pakai,

(2) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan pinjam pakai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2], Bupati menerbitkan surat 
persetujuan pinjam pakai yang sekiirang-kurangnya memuat;
a. identitas peminjam pakai;
b. data Barang Milik Daerah objek pinjam pakai; 
c- Jangka waktu pinjam pakai; dan
d. kewajiban peminjam pakai,

(3) Dalam hal Bupati tidak menyeti^jui permohonan pinjam pakai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2], Bupati melalui 
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai 
alasannya,

Pasal 164

(1) Pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah yang berada pada 
Pengguna Barang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara 
Pengelola Barang dengan peminjam pakai,

(2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna 
Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara 
Serah Terima.

(3) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara 
dan mengamankan objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai.

(4) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhlr, peminjam pakai harus 
memberitahukan kepada Pengguna Barang akan mengakhiri atau 
mempcrpanjang pinjam pakai.

(5) Dalam.......
/
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(5) Daiam haJ p injam pakai akan dipcrpanjang, peminjam pakai 

mengajukan permohonan pcrpanjangan jangka waktu pinjam pakai 
kepada Pengguna Barang.

(6) Pengguna Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan 
perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati melaJui Pengelola Barang.

(7) Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:
a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati;
b. surat pemyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai 

masih digun aka n untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerincah pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan

c. surat pemyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan 
pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. dalam hal pinjam pakai 
dilaksanakan oleh Pengguna Barang.

Pasal 165

(1) Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum 
masa pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan 
kepada Pengguna Barang.

(2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

(3) Pengguna Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Pengelola 
Barang.

Bagian Ketujuh 
KSP

Paragraf 1 
Prinsip Umum

Rasa] 166

KSP Barang Milik Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
a. mengoptimalkan day a gun a dan hasil gun a Barang Milik Daerah; 

dan/atau
b. meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah.

Pasai 167

(1) KSP atas Barang Milik Daerah diJaksanakan apabila tidak tersedia 
atau tidak cukup tersedia dana dalam APQD untuk memenuhi biaya 
operasionah pemcliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan 
terhadap Barang Milik Daerah yang dikerjasamakan.

(2) Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang Milik 
Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung,

(3) Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2| memiliki karakteristik;
a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. barang....... /
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b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti 

bandara udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrike dan 
bendungan/waduk,

c. barang yang dikeijaaamakan dal am inveatasi yang berdaaarkan 
perjanjian hvibungan bilateral an tar negara; atau

d. barang lain yang ditetapkan Bupati.
(4) Penunjukan langsung mitra KSP atas Barang Milik Daerah yang 

bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ay at (2) dilakukan oleh 
Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap Bad an Usaha MUik 
Negara/ Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tcrtentu 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5} Mitra KSP harus membayar kontribusi letap aetiap tahun selama 
jangka waktu pengoperasian yang tclah ditetapkan dan menyetor 
pembagian keunlungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah.

(6) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5| yang merupakan bagian pemerintah daerah. 
harus memperhatikan perbandingan nilai Barang Milik Daerah yang 
dijadikan objek KSP dan manfaat Iain yangditerima pemerintah daerah 
dengan nilai mvestasi mitra dalam KSP.

PasaJ 168

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSPdilarang menjaminkan 
atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSP.
Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang atau 
Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan 
pada APBO.
Biaya persiapan KSP yang teijadi sctelah ditetapkannya mitra KSP dan 
biaya pelaksanaan KSP menjadi be ban mitra KSP,
Cicilan pokok dan biaya 
dibebankan pada mitra 
pembagian keuntungan.
Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP dilakukan oleh:
a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola 

Barang; dan
b, Pengguna Barang, uniuk Barang Milik Daerah pada Pengguna 

Barang.

yang
KSP

timbul atas pinjaman mitra KSP. 
dan tidak diperhitungkan dalam

Paragraf 2
Pihak Pelaksana KSP 

PasaJ 169

(1) Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah:
a. Pen^lola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik 

Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk 

Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
(2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b setelah mendapat pertimbangan dari Bupati.

(3) Pihak. /
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(3) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP Barang Milik Dae rah meliputi:

a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau 

c- Swasta, kecuali perorangan.

Paragraf 3 
Objek KSP

Pasal 170

(Ij Objek KSP meliputi Barang Milik Daerah berupa:
a. tanah dan/atau ban gun an; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pad a Pengelola 

Barang /Pengguna Barang,
(2) Objek KSP Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau ban gun an 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk 
seb^ian atau keseluruhannya.

Paragraf 4 
Hasil KSP
Pasal 17!

(1) Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung^ bangunan, serta sax ana dan 
fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.

(2) Sarana dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
antara lain:
a. peralatan dan mesin;
b. jalan, irigasi, dan Jaringan;
c. aset tetap lainnya; dan
d. aset lainnya.

(3) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1] menjadi bagian dari 
pelaksanaan KSP,

(4) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Barang Milik 
Daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai peijanjian 
atau pada saat berakhimya perjanjian.

Pasal 172

(1)

(2)

Haail KSP Barang Milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur 
terdiri atas:
a. penerimaan daerah yang harua disetorkan selama jangka waktu 

KSP Barang Milik Daerah; dan
b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP Barang Milik Daerah.
Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri atas:
a. kontribusi tetap; dan
b. pembagian keuntungan.

Pasal 173

(1) Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan perubahan 
dan/atau penambahan hasil KSP.

(2) Perubahan....... /
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(2) Peru bah an dan/atau penambahan hasil KSP sebagaimana dimakaud 

pada ay at (1) diiakukan dengan cara addendum peijanjian,
(3) Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimakaud pada ay at (2) 

ditujukan untuk menghitung kembali besaran kontribusi tetap dan 
pembagian keuncungan.

(4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Tim berdasarkan basil 
perhitungan.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan:
a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan; atau
b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah selain tanah 

dan/atau bangunan.
(6) Perubahan dan/atau penambahan haail KSP diiakukan setelah 

memperoleh persetujuan Bupati.

Paragraf5 
Jangka Waktu KSP

Pasai 174

(1) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluhj tahun sejak pen'anjian 
ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(2| Dalam hal KSP alas Barang Milik Daerah diiakukan untuk penyediaan 
infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluhj tahun 
sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.

PasaJ 175

(11 Perpanjangan jangka waktu diiakukan oleh mitra KSP dengan cara 
mengAjukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu 
KSP paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir.

(2) Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
b. selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi pcraturan 

dan peijanjian KSP.

Paragraf 6 
Peijanjian KSP

Pasai 176

{1} Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSPantara Bupati atau 
Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkan keputusan 
pelaksanaan KSP oleh Bupati.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 
mitra KSP dan:
a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; atau
b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang.

(3) Peijanjian. /
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(3) Peijanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. dasar perjanjian;
identitaa para pihak yang terikat daJam peijanjian; 
objek KSP;
basil KSP berupa barang, jika ada; 

peruntukan KSP; 
jangka waktu KSP;
besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta 
mekanisme pembayarantiya;
hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam peijanjian; 

ketentxian mengenai berakhimya KSP; 
sanksi; dan 

k. penyelesaian perselisihan.
(4) Peijanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam 

bentuk Akta Notaris.

(5) Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP 
menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama 
kepada Pengeiola Barang/Pengguna Barang.

(6) Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama seb^aimana 
dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan peijanjian 
KSP.

Paragraf 7
Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan 

Pasal 177

(1) Mitra KSP wajib menyetorkan:
a. kontribusi tetap; dan
b. pembagian keuntungan KSP.

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan aetiap 
tahun selama jangka waktu KSP.

(3) Kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a dan 
pembagian keuntungan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, merupakan penerimaan daerah.

(4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan basil KSP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

(5) DaJam KSP Barang Milik Daerah berupa lanah dan/atau bangunan. 
sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat 
berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dtbangun dalam satu 
kesatuan perencanaan.

(6) Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya yang berupa 
bangunan beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
bukan merupakan objek KSP.

Pasal 178-
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Pasal 178

(1) Besaran nilai bangunan beserta fasilita&nya sebagai bagian dan 
koniribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana 
dimaksud dal am Pasal 177 ay at (5) paling banyak 10% (sepuluh 
perseratus) dari total penehmaan kontribusi tetap dan pembagian 
keunrungan selama masa KSP.

(2) Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan dari awal
pengadaannya merupakan Barang Milik Daerah.

(3) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP 
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan sebagian 
tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari basil perhitungan Tim yang 
dibenluk oleh Bupati, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan basil 
penilaian.

(4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP 
Barang Milik Daerab berupa selain tanah dan/atau bangunan 
ditetapkan dari basil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola 
Barang, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan basil penilaian.

Pasal 179

(1) Perhitungan kontribusi tetap merupakan basil perkalian dari:
a, besaran persentase kontribusi tetap; dan
b. nilai wajar Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSP.

(2) Besaran persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) buruf a ditentukan oleh Bupati dari basil perhitungan Tim 
berdasarkan dan/aiau mempertimbangkan basil penilaian.

{3) Nilai wajar Bar«ing Milik Daerah dal am rangka KSP seb^aimana 
dimaksud pada ayat (1) buruf b berdasarkan:
a. basil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang 

ditetapkan oleh Bupati, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan;

b. basil penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat 
melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati, unruk Barang Milik 
Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(4) Apabila terdapat nilai Barang Milik Daerah yang berbeda dengan nilai 
wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf af 
dal am rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah digunakan nilai wajar 
hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 180

(1) Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf a meningkat setiap tahun, 
yang dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan 
memperhatikan estimasi tingkat inflasi.

(2) Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan 
KSP dan dituangkan dalam peijanjian KSP,

Pasal 181
/
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Pasal 181

(1) Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan 
mampe rti m bangkan:
a. nilai investasi pemerintah da^rah;
b. nilai investasi mitra KSP; dan
c. risiko yang ditanggung mitra KSP.

(2) Pcrhitungan pemb^an keuniungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditentukan oleh Bupati dari hasil pcrhitungan Tim berdasarkan 
dan/atau mempertimbangkan basil penilaian.

(3) Besaran nilai investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai wajar Barang Milik Daerah 
yang menjadi objek KSP.

(4) Besaran nilai investasi mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP.

Pasal 182

(1) Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh Bupati 
dalam hal realisasi investasi yang dikfluarkan oleh mitra KSP lebih 
rend ah dari estimasi investasi sebagaimana ten uang dalam petjanjian.

(2) Realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat |l)f didasarkan 
dari basil audit yang dilakukan oleh auditor independen.

Pasal 183

(1| KSP atas Barang Milik Daerah dapat dilakukan untuk 
mengoperasionalkan Barang Milik Daerah.

(2) KSP operasional atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bukan merupakan penggunaan Barang Milik Daerah 
yang dioperasikan oleh pihak lain.

(3) Apabila mitra KSP hanya mengoperasionalkan Barang Milik Daerah, 
twgian keuntungan yang menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh 
Bupati berdasarkan perse ntase tertentu dan besaran keuntungan yang 
dipcroleh mitra KSP terkait pelaksanaan KSP.

Pasal 184

(1) Apabila mitra KSP Eiarang Milik Daerah untuk penyediaan 
infrastruktur berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah. kontribusi 
tetap dan pembagian keuntungan yang disetorkan kepada pemerintah 
daerah dapat diteiapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh 
perseratua) dari hasil perhicungan Tim KSP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 173 ayat (5).

(2) Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) didasarkan pada kondisi keuangan Badan 
Usaha Milik Negara/Daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis KSP.

(3) Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 8
Pern bay aran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 185. /



• 74 - 
Paaa) 185

(1) Pembayaran kontribusi telap lahun pertama ke reken in g Kas Umum 
Daerah olch mitra KSP harus dilakukan paling lambat 2 (dua} hari 
ketja sebelum penandatanganan perjanjian KSP.

(2) Pembayaran kontribusi tetap lahun benkutnya disetorkan ke rekening 
Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggaJ 
yang diletapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai 
dengan berakhimya petjanjian KSP.

(3) Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pad a ayat (L) dan 
ayat (2{ dibuktikan dengan bukti setor.

Pasal 186

(1) Pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP tahun sebelumnya 
harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan 
sesuai dengan tanggal yang ditctapkan dalam petjanjian dan dilakukan 
setiap tahun sampai dengan berakhimya petjanjian KSP.

(2) Pembayaran pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh mitra KSP berdasarkan persetujuan Bupati.

Paragraf 9 
Berakhimya KSP

Pasal 187

(1)

(2)

(3)

(4)

b.

c.
d.

KSP berakhir dalam hal:
a. berakhimya jangka waktu KSP seba^mana tertuang dalam 

perjanjian;
pengakhiran petjanjian KSP secara sepihak oleh Bupatiatau 
Pengelola Barang;
berakhimya perjanjian KSP; dan
ketentuan lain sesuai peraturan pcrundang-undangan.

Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat
dilakukan dalam hal mitra KSP:
a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut- 

turut;
b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun 

berturut-turut sesuai petjanjian KSP; atau
c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam petjanjian KSP.
Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; atau
b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang.
Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
secara tertulis.

Pasal 183.
/
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Pa&a] 188

(1) Paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSP berakhir, 
mitra harus melaporkan akan mengakhiri KSP.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ay at (1), Bupati 
atau Pengelola Barang meminta auditor independen/aparat 
pengawasan intern pemerintah untuk mclakukan audit atas 
pelaksanaan KSP.

(3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2| menyampaikan hasil audit 
kepada Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang,

(4) Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang menyampaikan 
hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3] kepada mitra KSP.

(5) Mitra KSP menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4] dan melaporkan nya kepada Bupati, Pengelola Barang, 
dan/atau Pengguna Barang.

Pasal 189

(1) Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada saat 
berakhimya jangka waktu KSP.

(2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 
Berita Acara Serah Terima.

(3) Dalam hal Mitra KSP belum selesai menindaklanjuti hasil audit setelah 
dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Mitra KSP tetap berkewajiban menindaklanjuti basil audit.

(4) Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan pengakhiran KSP dan 
penyerahan objek KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan.

Pasal 190

(1) Pengakhiran peijanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau Pengelola 
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (l| huruf b, 
dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertuHs pertama kepada 
mitra KSP.

(2| Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (ttga puluh) ban 
kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Bupati atau 
Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis kedua.

(3| Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Bupati atau
Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan 
teguran terakhir,

(4) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Bupati atau
Pengelola Barang menerbitkan surat pengakhiran KSP.

(5) Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada Bupati atau 
Pengelola Barang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
setelah menerima surat pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4).

Paragraf 10.... /
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Paragraf 10
Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah 

Yang Berada Pad a Pengelola Barang

Pasal 191

Tahapan pelaksanaan KSP atas Barang Milik Daerah yang berada pad a 
Pengelola Barang meliputi:
a. inisiatif atau permohonan;
b. penelitian administrasi;
c. pembentukan Tim dan penilaian;
d. perhitungan besaran pencrimaan daerah dari KSP berupa kontribusi 

tctap dan perseniase pembagian keuntungan;
e. pemtlihan mitra;
f. penerbitan kepufuaan;
g. penandatangonan perjanjian; dan
h. pelaksanaan.

Pasal 192

KSP atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat 
dilakukan berdasarkan:
a. inisiatif Bupati; atau
b. permohonan dari pihak lain.

Pasal 193

(Ij Inisiatif Bupati terhadap KSP atas Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasfd 192 huruf a. dituangkan dalam bentuk 
rekomendasi KSP Barang Milik Daerah.

(2) Inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dapat berasal 
dari rencana kebutuhan yang disampaikan olch Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 194

(1) Permohonan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 
huruf bt diusulkan kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) paling sedikit 
memuat:
a. latar belakang permohonan;
b. rencana perunlukan KSP;
c. jangka waktu KSP; dan
d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. data Barang Milik Daerah yang direncanakan untuk dilakukan 

KSP;
b. data pemohon KSP;
c. proposal rencana uaaha KSP; dan
d. jnformasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP.

(6) Informasi. /
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(4) Informasi lainnya aebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, antara 

lain:
a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan
b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

(5| Keiengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 
diberlakukan untuk KSP dalam rangka mengoperaaionaJkan Barang 
Milik Daerah.

Paaal 195

(1) Pengeiola Barang melakukan penelitian administraai atas dokumen 
Barang Milik Daerah yang akan dilakukan KSP,

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1| meliputi:
a. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan;
b. dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
c. dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah.

Pasal 196

ApabDa hasii penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam PaaaJ 
195. Barang Milik Daerah dapat dilakukan KSP, Bupati:
a. membentuk Tim KSP; dan
b. menugaskan Penilai melaJui Pengeiola Barang untuk melakukan 

penilaian Barang Milik Daerah yang akan dilakukan KSP guna 
mengetahui niiai wajar atas Barang Milik Daerah bersangkutan.

Pasal 197

(1) Dalam hal Barang Milik Daerah dapat dilakukan KSP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 196. maka Bupati membentuk Tim KSP.

(2) Tim KSP sebagaimana dimasud pada ayat (Ij bertugas:
a. menyiapkan hncian kebuiuhan bangunan dan fasilitas yang akan 

ditenderkan apabila KSP berdasarkan inisiatif Bupati dan bukan 
dalam rangka mengoperasionalkan Barang Milik Daerah;

b. menghitung besaran penenmaan daerah dan KSP berdasarkan 
dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian;

c- menyiapkan per^anjian KSP;
d. menyiapkan Berita Acara Serah Terima objek KSP dari Pengeiola 

Barang kepada miira KSP; dan
e. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati-

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)» Tim 
KSP dapat mengikutseriakan Perangkat Daerah/Unit Keija teknis yang 
berkompeten.

Pasal 19S

(3) Dalam rangka menentultan kelayakan bisnis KSP. Bupati dapat 
menugaskan penilai atau pihak lain yang berkompeten untuk 
melakukan:
a. analisis penggunaan atas Barang Milik Daerah yang akan 

dilakukan KSP; atau
b. analisis kelayakan bisnia atas proposal KSP.

(2| Hasil.
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(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 196 huruf b dan 

laporan analisis sebagaimana dimaksud pada ay at (1] disampaikan 
kepada Bupati sebagai bagian daJam menentukan pelaksanaan KSP.

Pasal 199

(1) Berdasarkan laporan analisis sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 198 
ayat (1) dan/atau mempertimbangkan laporan penilaian nilai wajar 
Barang Milik Daerah, Tim KSP menghitung besaran kontribusi tetap 
dan persentase pembagian keuntungan.

(2) Penghitungan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian 
keuntungan oleh Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PaaaJ 
179 sampai dengan Pasal 184.

(3) Dalam hal usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian 
keuntungan yang diajukan oleh pihak lain lebih besar dari hasil 
perhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran 
kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang 
ditetapkan dalam perselujuan KSP adalah sebesar usulan besaran 
kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan 
oleh pihak lain.

(4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan nilai limit te rend ah 
dalam pelaksanaan pemilihan mitra KSP.

PasaJ 200

Pemilihan mitra KSP dilakukan oleh panitia pemilihan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 86 berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 111.

Pasal 201

(1) Bupati menerbitkan keputuaan pelaksanaan KSP.
(2) Keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat:
a. objek KSP;
b. pcruntukan KSP;
c- penerimaan daerah dari KSP;
d. identitas mitra KSP; dan
e. jangka waktu KSP.

Pasal 202

(1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud 
Pasal 201, para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1} 
menandatangani Peijanjian KSP dilakukan paling lam bat 1 (satu) 
tahun terhitung sejak tanggaJ berlaku keputusan pelaksanaan KSP.

(2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu} tahun sejak keputusan 
pelaksanaan KSP ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan 
penandatanganan perjanjian KSP, keputusan pelaksanaan KSP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 dinyatakan tidak berlaku.

(3) Penandatanganan......../
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(3) Penandatanganan peijanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diiakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukd pem bayaran 
kontribusi tetap tahun pertama.

PasaJ 203

(i) Mitra KSP harus melaksanakan KSP sebagaimana ditenlukan dalam 
perjanjian KSP.

(2) dalam rangka mengoperasionalkan 
pada aaat pembangunan selesai

Apabila KSP dilakukan bukan 
Barang Milik Daerah, maka 
dilaksanakan, mitra KSP wajib:
a. menyerahkan bangunan basil KSP beserta fasilitasnya yang 

merupakan bagian dari kontribusi tetap dan pemb^an 
keuntungan sebagaimana dimakaud dalam Pasal 177 ayat (5);

b. dapat langsung mengoperaaionalkan basil KSP yang dibangun 
sesuai dengan petjanjian KSP.

Paragraf 11
Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah 

Yang Berada Pada Pengguna Barang

Pasal 204

Tahapan pelaksanaan KSP atas Barang 
Pengguna Barang melipud:
a. permohonan;
b. penelitian administrasi;
c. pembentukan Tim dan penilaian;
d. perbitungan besaran kontribusi 

keuntungan;
e. persetujuan;
f. pemilihan mitra;
g. penerbitan keputusan;
b. penandatanganan perjanjian; dan 

i. pelaksanaan.

Milik Daerah yang berada pada

dan persentase pembagian

Pasal 205

(1) Permobonan sebagaimana dimakaud dalam Pasal 204 buruf a 
diajukan oleh Pengguna Barang untuk memperoleb persetujuan dari 
Pengelola Barang.

(2) Permobonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikii 
memuat:
a. latar belakang permohonan;
b. rencana peruntukan KSP;
c. jangka waktu KSP; dan
d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP,

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. data calon mitra KSP;
b. proposal rencana usaha KSP;
c. data Barang Milik Daerah yang akan dijadikan objek KSP; dan
d. surat pemyaiaan dari Pengguna Barang.

(4) Surat- /
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(4| Surat pemyataan dan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf d menegaskan bahwai
a. Barang Milik Daerah yang akan menjadi objek KSP tidak sedang 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugaa dan fungsi 
Pcrangkat Daerah; dan

b. Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah tidak akan menggan^;u 
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(5) Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan peneiapan mitra KSP 
meiaJui mekaniame penunjukan langsung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 167 ayat (4}, maka pengajuan permohonan dari Pen^’^na 
Barang kcpada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibcrtai data calon mitra KSP,

(6) Data calon mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi;
a. nama;
b. alamat;
c- Nomor Pokok Wajib Pajak;
d. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin 

Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis* untuk calon mitra KSP 
yang berbentuk badan hukum/badan usaha.

Pasal 206

(1) Persctujuan atas permohonan KSP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 205 ayat (1| dtberikan oleh Pengelola Barang berdasarkan 
laporan panitia pemilihan mitra dan laporan Tim KSP dengan 
mcmpertimbangkan hasil penilaian.

(2) Apabila Pengelola Barang tidak menyelujui permohonan KSP tersebut, 
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai 
dengan alasan.

(3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Pengelola Barang dengan menerbitkan surat 
persetujuan.

(4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} paling sedikit 
memuat:
a. objek KSP;
b. peruntukan KSP;
c. nilai Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSP sebagai besaran 

nilai investasi pemerintah;
d. minimal besaran kontribusi tetap;
e. minimal persemase pembagian keuntungan; dan
f. jangka waktu KSP.

(5) Berdasarkan Surat Persetujuan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), Bupatimenetapkan keputusan pelaksanaan KSP.

(6) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5|, para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat 
(1) menandatangani peijanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu) 
tahun terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP.

(7) Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang dinyatakan tidak berlaku 
apabila dalam jangka waktu I (satu) tahun sejak ditetapkan tidak 
ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian KSP.

(8) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
dilakukan secelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran 
kontribusi tetap tahun pertama,

Pasal 207... /
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Pasai 207

Ketentuan pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah yang berada pada 
Fengelola Barang sebagaimana dimaksud dal am Pasai 194 sampai dengan 
Pasai 203 mutatis mutandis berlaku untuk pelaksanaan KSP Barang Milik 
Daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Paragraf12

Perpanjangan Jangka Waktu KSP yang Berada 
Pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang

(1)

(2|

(3)

(4)

(5)

Pasai 208

Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas Barang Milik 
Daerah yang berada pada Pengelola Barang diajukan oleh mttra KSP 
kepada Bupati paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhimya 
jangka waktu KSP.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ay at (1] dilampiri:
a. proposal perpanjangan KSP;
b. data dan kondisi objek KSP; dan
c. bukti penyetoran kontribusi telap dan pembagian keuntungan 

dalam 5 (lima) tahun terakhir.
Bupati meneliti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
serta mengevaluasi kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP yang 
telah berlangsung.
Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Bupati menyetujui usulan perpanjangan jangka w'aktu KSP, maka 
Bupati:
a. membentuk Tim KSP; dan
b, menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai Barang 

Milik Daerah yang akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi 
tetap, dan persentase pembagian keuntungan KSP.

Tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara 
lain;
a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;
b. menghitung besaran kontribusi telap dan persentase pembagian 

keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan 
memperiimbangkan hasil Penilaian; dan

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.

Pasai 209

(1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu 
pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasai 208 ayat (3), 
Bupati melalui Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak 
yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan 
pjelaksanaan KSP.

(2) Penilai atau pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1] menyampaikan laporan analisis kelayakan perpanjangan yang 
merupakan hasil pelaksanaan lugas kepada Bupati melalui Pengelola 
Barang.

(3) Tim. /
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(3| Tim KSP sebagaimana dimakaud dalam Pasal 2 OS ay at (5) 

menyampaikan laporan basil pelaksanaan tugas kepada Bupati 
melalui Pengelola Barang.

(4| Apabila laporan basil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana 
dimaksud pada ay at (3) menunjukkan bahwa permohonan 
perpanjangan jangka waktu KSP tidak dapat disetujui, Bupati 
menerbitkan surat penolakan petpanjangan jangka waktu KSP yang 
ditujukan kepada mitra KSPdisertai dengan alasan.

(5j Apabila laporan basil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana 
dimaksud pada ay at (3) menunjukkan bahwa permohonan 
perpanjangan jangka waktu KSP dapat disetujui, Bupati menerbitkan 
surat persetujuan perpanjangan Jangka waktu KSP yang ditujukan 
kepada mitra KSP.

(6) Berdasarkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Tim KSP menNaisun peijanjian 
perpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan haUha) teknis 
yang diperlukan.

(7) Perpar\|angan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
berlaku pada saat penandatanganan peijanjian KSP antara 
Bupatidengan mitra KSPdllakukan.

PasaJ 210

(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas Barang MUik 
Daerah yang ^rada pada Pengguna Barang diajukan oleh mitra KSP 
kepada Pengguna Barang.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat |l) diiampirkan:
a. proposal perpanjangan KSP;
b. data dan kondisi objek KSP; dan
c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian kcuntungan 

dalam 5 (lima) tahun terakhir.
Pasal 211

(1) Pengguna Barang melakukan penelitian adminislrasi atas permohonan 
perpanjangan jangka waktu KSP yang disampaikan oleh mitra KSP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1).

(2) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Pengguna EJarang mengajukan permohonan persetujuan 
perpanjangan jangka waktu KSP kepada Pengelola Barang.

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diiampirkan:
a. proposal perpanjangan KSP;
b. data dan kondisi objek KSP; dan
c. bukli penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 

dalam S (lima) tahun terakhir.
(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Pengelola Barang menyetujui usulan perpanjangan jan^ca w'aktu 
KSP, maka Pengelola Barang:
a. membentuk Tim KSP. dan
b, menugaskan Penilai.

Pasal 212. /
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Pasal 212

(1) Tim KSP sebagaimana dimakaud dalam Pasal 211 ayat (4) huruf a 
bertugas antara lain:
a. mcnyiapkaji peijanjian perpanjangan KSP;
b. mcnghitung be&aran kontribusi tetap dan persentaae pembagian 

keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan 
mempertimbangkan basil penilaian;

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola 
Barang.

(2) Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (Ij menyampaikan laporan 
pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang.

(3) Apabila haad pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu 
KSP tidak dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat 
penolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada 
mitra KSP disertai dengan alasan.

(4) Apabila basil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu 
KSP dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan 
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP.

(5) Berdasarkan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim KSP menyusun perjanjian 
perpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan haJ-hal teknis 
yang diperl ukan.

Pasal 213

(1] Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (4) huruf b 
bertugas melakukan penghitungan nilai Barang Milik Daerab yang 
akan dijadikan objek KSP, beaaran kontribusi tetap dan persentaae 
pembagian keuntungan KSP.

(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan 
penilaian yang merupakan basil pelaksanaan tugas kepada Pengelola 
Barang.

Pasal 214

{!) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu 
pelaksanaan KSP atas permohonan perpanjangan seb^aimana 
dimaksud dalam Pasal 210, Pengelola Barang dapat menugaskan 
penilai atau pihak yang berkompeten untuk melakukan analisis 
ke lay akan perpanjangan pelaksanaan KSP.

(2) Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat penandatanganan 
peijanjian KSP antara Pengelola Barang dengan mitra KSP dilakukan.

Pasal 215

(1) Dalam hal Bupati atau Pengelola Barang tidak menyetujui 
permohonan perpanjangan jangka waktu KSP, objek KSP beserta 
sarana berikut fasilitasnya disc rah kan kepada Bupati atau Pengelola 
Barang pada saat berakhimya jangka waktu KSP sebagaimana diatur 
dalam perjanjian KSP.

(2) Penyerahan. /



- 84 -
(2) Penyerahan objek KSP beserta sarana dan prasarananya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Berita Acara Scrah Terima 
antara mitra KSP dengan:
a. Bupati» untuk Barang Mdik Daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; atau
b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang.

Bagian Kedelapan 
BGS dan BSG

Paragraf I 
Prinsip Umum

PasaJ 216

(1) BGS/BSG Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan;
a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan 
peiayanan umum dalam rangka penyeien^araan tugas dan fungsi; 
dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk 
penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

(2) Bangunan dan fasilitaanya yang menjadi bagian dari hasiJ pelaksanaan 
BGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendthkan Bangunan atas 
nama pemerintah daerah.

{3) Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau 
Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG 
dibebankan pada APBD.

(4| Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi aetelah ditetapkannya mitra 
BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang 
bersangkutan.

(5| Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSC merupakan penerimaan 
daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum 
Daerah.

(6| BGS/BSG Barang Milik Daerah seb^aimana dimaksud pada ayat (l| 
dilaksanakan oleh Pengelola Barang aetelah mendapat persetujuan 
Bupati.

Pasal 217

(1) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil dari 
pelaksanaan BGS/BSG dilaksanakan oleh Bupati, dalam rangka 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pcrangkat Daerah terkait

(2) Hasil pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1| 
adalah bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra 
setelah berakhimya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau 
se telah aelesainya pern bangunan untuk BSG.

Pasal 218

(1) Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka 
waktu pengoperasian:

a. /



a.

b.
c.
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wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Dae rah aetiap 
tahun aesuai besaran yang telah ditetapkan; 

wajib memelihara objek BGS/BSG; dan
diiarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG,
2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan 

tugas dan fungai Pemeriniah Daerah; dan/atau
3. hasil BSG.

(2) Mitra BOS Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek BGS 
kepada Bupatipada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah 
dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemeriniah.

Paragraf 2 
Pihak Pelaksana
Pasal 219

(1) Pihak yang da pat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang.
(2) Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi:

a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Swasta kecuali perorangan; dan/atau
d. Badan Hukum lainnya.

(3) Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mcmbentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan 
hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama 
mitra BGS/BSO dalam peijanjian BGS/BSG.

Paragraf 3 
Objek BGS/BSG

Pasal 220

(1) Objek BGS/BSG meliputi:
a. Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada pada Pengelola 

Barang, atau
b. Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna 

Barang.
(2| Dalam hal Barang Milik Daerah berupa tanah yang status 

penggunaannya berada pada Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b telah direncanakan untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang 
bersangkutan, BGS/BSG dapat dilakukan setelah terlcbih dahulu 
diserahkan kepada Bupati.

(3) BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 
Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang aesuai 
tugas dan fungsinya.

(4) Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan BGS/BSG, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mulai dari tahap 
persiapan pembangunan. pelaksanaan pembangunan aampai dengan 
penyerahan hasil BGS/BSG.

Paragraf 4. /
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Paragraf 4 

Haail BGS/BSG

Pasal 221

(1) Gedungf bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra 
BGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG.

(2) Sarana dan fasilitaa hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ay at 
(1), antara lain:
a. peralatan dan mesin;
b. jalan, irigasi dan jaringan;
c. aset tetap lainnya; dan
d. aset lainnya.

(3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada 
ay at (1) menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada 
pemerintah daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhimya 
peijanjian.

Pasal 222

(1) Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat melakukan 
perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG,

(2) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1| dapat dilakukan sesuai dengan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dan/atau untuk 
program-program nasional sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

(3) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara addendum perjanjian 
BGS/BSG.

(4) Addendum petjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
a. tidak melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun; dan
b. menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan 

berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati.
(5) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana

dimaksud pada ayat (1| dan ayat (2) dilakukan setelah memperoleh 
persetujuan Bupati.

Paragraf 5 
Bentuk BGS/BSG

Pasal 223

BGS/BSG Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan bentuk:
a. BGS/BSO Barang Milik Daerah atas tan ah yang berada pada Pengelola 

Barang; dan
b. BGS/BSG Barang Milik Daerah atas tanah yang berada pada 

Pengguna Barang.

Paragraf 6
Pemilihan dan Penetapan Mitra BGS/BSG

Pasal 224. /



- 87- 
Pasal 224

(1) Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui Tender.
(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan 

mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan 
110.

Pasal 225

Hasll pemilihan mitra BOS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 
ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 7
Jangka Waktu BGS/BSG 

Pasal 226

(1)

(2)

Jangka waktu BOxS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak 
peo'anjian ditandatangani.
Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1| hanya 
berlaku untuk 1 (satu) kali peijanjian dan tid^ dapat dilakuk^ 
perpanjangan.

Paragraf 8
Peijanjian BGS/BSG 

Pasal 227

(1)
(2)

(3)

Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam peijanjian.
Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
ditandatangani an tar a Bupatidengan mitra BOS/BSG.
Peijanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 
memuat:
a. dasar peijanjian;
b. identitas para pihak yang terikat dalam peijanjian;
c. objek BGS/BSG;
d. hasil BGS/BSG;
e. peruntukan BGS/BSG;
f. jangka waktu BGS/BSG;
g. besaran kontribusi tahun an serta mekanisme pembayarannya;
h. besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas 

dan fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang;
i. hak dan kcwajiban para pihak yang terikat dalam peijanjian;
j. ketentuan mengenai bcrakhimya BOS/BSG;
k. sanksi;
l. penyelesaian perselisihan; dan
m. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(4) Peijanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan 
dalam bentuk Akta Notaris.

(5J Penandaianganan peijanjian BGS/BSG dilakukan setelah mitra 
BGS/BSG menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan 
pertama kepada pemerintah daerah.

(6) Bukti. /
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(6) Bukti setor pembayaran kontnbusi tab u nan pertama sebagainiana 

dimakaud pada ayat (5| merupakan salah satu dokumen pada 
lampiran yang m^njadi bagian tidak terpisahkan dari peijanjian 
8GS/BSG.

Paragraf 9

Kontnbusi Tahunan, Hasil BGS/BSG Yang Digunakan Langsung Untuk 
Tugaa Dan Fungsi Pemerintah Daerah, Penghitungan Dan

Pembayaran ny a

Pasal 228

(1) Mitra wajib mem bay ar kontnbusi tahunan melalui penyetoran ke 
Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah dari 
petaksanaan BGS/BSG.

(2) Beaaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 229

(1) Besaran kontnbusi tahunan merupakan hasil perkalian dari besaran 
persentase kontribusi tahunan dengan nilai wajar Bar an g Milik Daerah 
yang akan dilakukan BGS/BSG.

(2) Besaran persentase kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan Penilai.

(3| Nilai w^ar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1| 
diteniukan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau 
Penilai Publikyang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Dalam hal nilai Barang Milik Daerah berbeda dengan nilai wajar hasil 
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3j, BGS/BSG Barang 
Milik Daerah menggunakan nilai w^ar hasil penilaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3).

Pasal 230

(1) Besaran kontnbusi tahunan pelaksanaan BOS/BSG dapat meningkat 
setiap tahun dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 229 ayat (2).

(2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan kontribusi tahunan tahun pertama dengan
memperhatikan tingkat inllasi.

(3) Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dalam persetujuan 
pelaksanaan BOS/BSG dan dituangkan dnlam peijanjian.

(4) Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang diajukan oleh 
calon mitra BOS/BSG lebih besar dari hasil perhitungan yang 
dilakukan oleh Penilai Pemerintah, besaran kontnbusi tahunan yang 
ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan yang 
dituangkan dalam peijanjian adalah se besar usulan besaran 
kontribusi tahunan dari calon mitra BOS/BSG.

Pasal 231

(1) Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke Rekening Kas Umum 
Daerah oleh mitra BGS/BSG harus dilakukan paling lambat 2 (dua) 
hari keija sebelum penandatanganan peijanjian BGS/BSG.

(2) Pembayaran. /
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(2) Pern bay aran komribusi tahunem tahun berikutnya ke Re ken in g Kae 

Umum Daerah harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang 
ditctapkan dalam perjanjian.

(3) Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun perjanjian 
dibayarkan paling lam bat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir.

(4) Pembayaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ay at (l| 
dan ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor.

Pa sal 232

(!| Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling sedlkit 10% 
(sepuluh peraeratus) dari hasil BQS/BSG harus digunakan langsung 
oleh Pengg:una Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 
pemerintahan.

(2) Beaaran haail BGS/BSG yang digunakan langsung aebagatmana 
dimaksud pada ayat (1|, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan haail 
perhttungan yang dilakukan rekomendaai oleh Tim yang dibentuk oleh 
Bupati.

(3) Penyerahan bagian hasil BGS/BSG yang digunakan langaung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan waktu 
yang ditentukan dalam perjanjian BOS/BSG.

(4) Penetapan penggunaan Barang Milik Daerah haail BGS/BSG yang 
digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (!)• dilakukan 
oleh Bupati.

Paragraf 10
Berakhimya Jangka Waktu BGS/BSG 

PasaJ 233

(1) BOS / BSQ berakhir dalam hal:
a. berakhimya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam 

perjanjian BGS/BSG;
b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati; 
c - bera k h imya perjanj ian B 0 S / B SO;
d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Bupari sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra 
BGS/BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam 
perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini> antara lain:
a. mitra BGS/BSG cerlambat mem bay ar kontribusi tahunan sebanyak 

3 (tiga) kali berturut-turut;
b. mitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 

(tiga) kali bercurut-turut; atau
c. mitra BGS/BSG belum memulai pembangunan dan/atau tidak 

menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali 
dalam keadaan force majeure.

(3) Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilakukan oleh Bupati secara tertulis.

Pa sal 234. /
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Pasal 234

(1) Pengakhiran peijanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1) huruf bt 
dilaksanakan dengan tahapan:
a. Bupati menerbitkan ceguran tenulis pertama kepada mitra 

BGS/BSG i
b. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sajak diterbitkan 
teguran tcnulis pertama, Bupati menerbitkan teguran tertulis 
kedua;

c. dalam ha) mitra BGS/BSG tidak melaksanaltan teguran kedua 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan 
teguran tertulis kedua, Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga 
yang merupakan teguran lerakhir; dan

d. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran ketiga 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan 
teguran tertulis ketiga, Bupati menerbitkan surat pengakhiran 
BGS/BSG.

(2) Setelah menerima surat pengakhiran BGS/BSG sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari, mitra BGS/BSG wajib menyerahkan objek BGS/BSG 
kepada Bupati,

(3) Bupati meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk 
melakukan audit atas objek BGS/BSG yang diserahkan oleh mitra 
BGS/BSG.

(4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk 
memeriksa:
a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS/BSG antara yang akan 

diserahkan dengan peijanjian BGS/BSG:
b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSG antara yang 

akan diserahkan dengan Ferjanjian BGS/BSG; dan
c. laporan pelaksanaan BOS/BSC.

(5) Aparat pengawasan intern pemerintah melaporkan hasil audit kepada 
Bupati dengan tembusan kepada mitra BGS/BSG.

(6) Mitra BGS/BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit yang 
diaampaikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan 
melaporkannya kepada Bupati.

(7) Serah terima objek BGS/BSG dilakukan paling lam bat pada seat 
berakhimya jangka waktu BGS/BSG dan dituan^<an dalam Berita 
Acara Serah Terima.

(8) Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasU audit dalam hal 
terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra 
aetel^ dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7).

(9) Pengakhiran sepihak BGS/BSG tidak menghilangkan kewajiban mitra 
BGS/BSG untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang 
dalam peijanjian BGS/BSG.

Paragraf 11
Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG 

Atas Barang Milik Daerah Berupa Tan ah Yang Berada 
Pada Pengelola Barang

Pasal 235 ...
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Pasal 235

Tahapan pelaksanaan BGS/BSG atas Barang Milik Dae rah yang berada 
pada Pengelola Barang, meliputi:
a. inisiatif atau permohonan;
b. penelitian administrasi;
c. pembentukan Tim dan Penilaian;
d. perhitungan besaran pcnerimaan daerah berupa kontribusi tahunan 

dan persentase hasii BGS/BSG yang digunakan langaung untuk tugaa 
dan fungsi pemerintahan;

e. pemilihan mitra;
f. penerbitan keputusan;
g. penandatanganan petjanjian; dan
h. pelaksanaan.

Pa sal 236

BGS/BSG alas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang 
dapat dilakukan berdasarkan:
a. inisiatif Bupati; atau
b. permohonan dari pihak lain.

Pa sal 237

(1) Inisiatif Bupati atas BGS/BSG Barang milik daerah sebagaimana 
dimakaud dalam Pasal 236 huruf a, dituangkan dalam bentuk 
rekomendasi BGS/BSG Barang Milik Daerah,

(2| Inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dapat berasal 
dari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh f^ngguna Barang.

Pasal 238

(1) Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 
huruf bi diusulkan kepada Bupati yangmemuat:
a. latar belakang permohonan;
b. rencana pcruntukan BGS/BSG;
c. jangka waktu BGS/BSG; dan
d. usulan besaran kontribusi tahunan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dcngan:
a. data Barang Milik Daerah yang diajukan untuk dilakukan 

BGS/BSG;
b. data pemohon BGS/BSG;
c. proposal rencana usaha BGS/BSG;
d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan BOS/BSO, antara lain 

informasi men gen ai:
1. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan
2. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

Pasal 239....... /
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Pasal 239

(1) Besaran kontnbuai tahunan, dan persentase hasU BGS/BSG yang 
digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan dihitung 
oleh Tim BGS/BSG berdasarkan dan/atau mempertimbangkan nilai 
wajar Barang Milik Daerah dan analisis dari Penilai.

(2) Penghitungan basil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas 
dan fungsi pemerintahan. dilakukan oleh Tim BGS/BSG.

(3) Apabila diperlukon, Bupati meialui Pengelola Barang dapat 
menugaskan Penilai untuk melakukan perhitungan haail BGS/BSG 
yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.

(4) Besaran kontribusi tahunan dan basil BGS/BSG yang digunakan 
langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan merupakan nilai limit 
terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra.

(5) Besaran kontribusi tahunan dan hasi) BGS/BSG yang digunakan 
langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimane 
dimaksud pad a ay at (4) ditetapkan Bupati.

Pasal 240

(]| Mitra BGS/BSG harua melaksanakan pembangunan gedung dan 
fasilitasnya aesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian 
BGS/BSG.

(2) Apabila mitra BGS/BSG telab selesai melaksanakan pembangunan 
gedung dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud pad a ay at (1), maka:
a. mitra menyerabkan basil BGS/BSG yang digunakan langsung 

untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan 
sebagaimana ditentukan dalam perjanjian BSG/BGS; 
mitra dapat langsung mengoperasionalkan haail BOS yang 
dibangun sesuai dengan perjanjian BGS; dan 
mitra menyerabkan basil BSG kepada Bupati.

(3) Hasi) BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan 
Barang Milik Daerab.

b.

c.

Pasal 241

Ketentuan mengenai pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 192 sampai dengan Pasal 203 mutatis mutandis 
berlaku untuk pelaksanaan BGS/BSG yang berada pada Pengelola Barang.

Paragraf 12
Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG 

Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah 
Yang Berada Pada Pengguna Barang

Pasal 242

(1) Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna 
Barang dapat dilakukan BGS/BSG berdasarkan:
a. inisiatif Pengguna Barang; atau
b. permohonan dari pihak lain.

(2) Inisiatif..... /
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(2) Inisiatif Pengguna Barang atas pelaksanaan BGS/BSG Barang Milik 

Daerah sebagaimana dimaksud pad a ay at (1) huruf a, disampaikan 
dal am bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang 
ditujukan kepada Bupati.

(3) Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pad a ay at (1) 
huruf b, disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan 
BGS/BSG yang ditujukan kepada Pengguna Barang.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ay at (3) memuat antara 
lain:
a. la tar belakang permohonan;
b. rencana peruntukan BGS/BSG;
c. jangka waktu BGS/BSG;
d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan
e. usulan persontasc hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk 

tugas dan fungsi pcmcrintahan.

Pasal 243

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan BGS/BSQ 
terhadap permohonan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
242 ay at (3) kepada Bupati, yang memuat:
a. latar belakang permohonan;
b. rencana peruntukan BGS/BSG;
c. jangka waktu BGS/BSG;
d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan
e. usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk 

tugas dan fungsi pemerintahan,
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) disertai:

a. data Barang Milik Daerah yang diajukan untuk dilakukan 
BGS/BSG;

b. data pemohon BOS/BSO;
c. proposal BGS/BSG;
d. data Barang Milik Daerah yang akan dilakukan BGS/BSG; dan
e. Informasi lainnya berkaitan dengan usulan BOS/BSG.

(3) Data Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
d, menegaskan bahwa:
a. Barang Milik Daerah yang akan dilakukan BGS/BSG tidak sedang 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok 
Rerangkat Daerah/unit kerja; dan

b. pelaksanaan BGS/BSG Barang Milik Daerah tidak akan 
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(4) Informasi lainnya yang berkaitan dengan usulan BOS/BSG 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain informasi 
men gen ai:
a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan
b. bukti kepemihkan atau dokumen yang diperaamakan.

(5) Apabila permohonan BGS/BSG yang diajukan oleh Pengguna Barang 
bukan berdasarkan permohonan dari pemohon BGS/BSG, maka 
permohonan BGS/BSG kepada Bupati tidak perlu disertai data 
pemohon BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(6) Berdasarkan........./
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(6) Berdasarkan permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 

pad a ay at (1) dan ayat (5|. Pengdola Barang melakukan penelitian 
admintstrasi atas Barang Milik Daerah yang akan dilakukan 
BGS/BSG.

(7) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian aebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati.

Pasal 244

(1| Berdasarkan hasil penelUian admin istrasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 243 ayat (7)t Bupati dapat memberikan persetujuan atau 
penolakan terhadap permohonan BGS/BSG.

(21 Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan BOS/BSG, Bupati 
menerbitkan aurat penolakan yang disampaikan kepada Pengguna 
Barang dengan disertai alasan.

(3) Apabila Bupati menyetujui permohonan BGS/BSG, Bupati 
menerbitkan surat persetujuan.

(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat 
persetujuan Bupati dan kew^jiban Pengguna Barang untuk 
menyerahkan Barang MiUk Daerah yang akan dijadikan sebagai objek 
BGS/BSG kepada Bupati.

(5J Penyerahan objek BGS/BSG kepada Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara Serah Tertma.

Pasal 245

(1) Penentuan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan 
dibangun di atas objek BCS/BSG ditentukan Bupati berdasarkan 
pertimbangan bersama antara Pengelola Barang dan Pengguna 
Barang.

(2| Ketentuan pada pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
192 sampai dengan Pasal 203 berlaku mutatis mutandis terhadap 
pelaksanaan BGS/BSG Barang Milik Daerah atas tan ah yang berada 
pada Pengguna Barang yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang 
kepada Bupati.

Bagian Kesembilan 
KSPI

Paragraf 1 
Prinsip Umum

Pasal 246

KSP( atas Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan:
dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur 
guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;
tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk 
penyediaan infrastruktur; dan
termaauk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur 
yang ditetapkan oleh pemerintah.

a.

b.

c.

Pasal 247. /
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Pa sal 247

(1) Kewajiban Mitra KSPl selama jangka waktu KSPl adalah:
a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan 

Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSPl;
b. wajib memelihara objek KSPl dan barang hesil KSPl; dan
c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang 

terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang 
ditentukan pada saat peijanjian dimulai (clawback).

(2) Mitra KSPl harus menyerahkan objek KSPl dan barang hasil KSPl 
kepada pemerintah daerah pada saat berakhimya jangka waktu KSPl 
sesuai pejjanjian.

(3) Barang hasll KSPl sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 
Barang Milik Daerah sejak discrahkan kepada pemerintah daerah 
sesuai perjanjian.

(4) Penetapan mitra KSPi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
peru n dang- u nd anga n.

Pasal 248

Jenia Infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas program 
penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 246 huruf c 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pihak Pelaksana KSPl Atas Barang Milik Daerah

Pasal 249

(1) Pihak yang dapat melaksanakan KSPl adalah:
a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengelola Barang; atau
b. Pengguna Barang. untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang.
(2) KSPl atas Barang Milik Daerah dilakukan antara pemerintah daerah 

dan bad an usaha.
(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan 

usaha yang berbentuk:
a. Perseroan Terbatas;
b. Badan Usaha Milik Negara;
c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
d. Koperasi.

Paragraf 3
PJPK KSPl Atas Barang Milik Daerah 

Pasal 250

(!) PJPK KSPl atas Barang Milik Daerah adalah pihak yang ditunjuk 
dan/atau ditetapkan sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan kerja 
sama pemenntah daerah dengan badan usaha.

(2) pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memp^omani ketentuan peraturan 
per u nda ng-u n d anga n.

Paragraf 4. /
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Pa ragraf 4 
Objek KSPI
Pasal 25]

(J) Objek KSPI mekpUd:
a. Barang Milik Daerah yang berada pad a Pengelola Barang; atau
b. Barang Milik Daerah yang berada pada Pen^una Barang.

(2) Objek KSPI atae Barang Milik Daerah meliputi:
a. tanah dan/atau bangunan:
b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan; atau
c. aelain tanah dan/atau bangunan.

Paragraf 5 
Jangka Waktu KSPi

PasaJ 252

(1| Jangka waktu KSPI atas Barang Milik Daerah paling lanta 50 (lima 
puluh| tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(2| Jangka waktu KSPI atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Jangka waktu KSPI atas Barang Milik Daerah dan perpanjangan 
aebagaimana dimaksud pada ayat [2} dituangkan dalam peijanjian 
KSPI atas Barang Milik Daerah.

Pasal 253

(1) Perpanjangan jangka waktu KSP! atas Barang Milik Daerah
aebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (3| banya dapat 
dilakukan apabila terjadi government force majeure, seperd dampak 
kebijakan pemenntah yang disebabkan oleh teijadinya krists ekonomi, 
politik, aosial, dan keanmnan,

(2) Perpanjangan jangka wraktu KSPI atas Barang Milik Daerah
aebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonannya paling

6 (enamj bulan setelah government force majeure terjadi.

Paragraf 6
Hasil KSPI Atas Barang Milik Daerah 

Pasal 254

(1) Hasil dari KSPI atas Barang Milik Daerah terdlri atas;
a. barang hasil KSPI berupa infrastruknir beserta fasilitasnya yang 

dibangun oleh mitra KSPI; dan
b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang 

ditentukan pada saat perjanjian dimulai (^wback).
(2) Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1} huruf b merupakan penerimaan pemenntah daerah yang harus 
disctorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 255.
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Pasal 255

(1) Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan 
(clawback) ditetapkan oleh Bupati.

(21 Penetapan be8aran pembagian keiebihan keuntungan [clawback] 
sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dilakukan dengan 
mempcrtimbangkan haail kajian dari Tim KSPI yang dibeniuk oleh 
Bupati.

(3| Perhitungan pembagian kelebihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
mcmpertimbangkan antara lain: 
a. nilai investasi pemerintah daerah: 

b- nilai investasi milra KSPI;
c. risiko yang ditanggung mitra KSPI; dan
d. karakteristik infrastruktur.

keu n t u ngan (clawback) 
(1) dilakukan dengan

Paragraf 7
Infrastruktur Hasil Pemanfkatan Barang MUik Daerah 

Dalam Rangka Penyediaan Infrastrukur

PasaJ 256

(1) (nfrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas Barang Mtllk 
Daerah berupa:
a. bangunan konstrukai inirastruktur beserta sarana dan prasarana;
b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau 

peningkatan terhadap kapasitas, kuandtas dan/atau kualitas 
infrastruktur; dan/atau

C. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/atau 
peningkatan terhadap kapasitas, kuandtas dan/atau kualitas 
infrastruktur lainnya.

(2) Mitra KSPI menyerahkan infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan 
KSPI atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sesuai peijanjian atau pada saat berakhimya perjanjian.

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh mitra 
KSPI atas Barang MUik Daerah kepada PJPK.

Pasal 257

(1) PJPK menyerahkan Barang Milik Daerah yang diterima dari mitra KSPI 
atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 
ayat (3) kepada Bupad.

(2) Barang hasil KSPI atas Barang Milik Daerah berupa infrastruktur 
beserta Easilitasnya menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan 
kepada pemerintah daerah.

Paragraf 8
Tata Cara Pelakaanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah 

Pada Pengelola Barang

Pasal 258. /
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Pasal 258

Tahapan pelaksanaan KSPl atas Barang Milik Dae rah yang berada pada
Pengelola Barang meliputi:
a. permohonan;
b- penelitian adininistrasi;
c. pembentukan Tim dan penilaian;
d- perhitungan bCBaraii penerimaan daerah dari KSPI berupa pembagian 

kelebihan keuntungan {clawback]: 
e. penerbitan keputusan;
f- penyerahan Barang Milik Daerah dari Bupati kepada Penanggung 

Jawab proyek KSPI;
g, pemilihan mitra;
h, penandatanganan peijanjian;
i, pelaksanaan;
j, pengamanan dan pemelihaxaan;
k, pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan {clawback], jika ada; 

dan
I pengakhiran.

Paaal 259

(1) KSPI atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang 
dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang yang 
disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- 
kurangnya memuat data dan inforrnasi mengenai:
a. identitas PJPK, termasuk dasar penetapan/ penunjukkannya;
b. latar belakang permohonan;
c. Barang Milik Daerah yang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara 

lain jenis, nilai, dan kuantitas Barang Milik Daerah;
d. rencana peruntukan KSPI;
e. jangka waktu KSPI; dan
f. cstimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback).

Pasal 260

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) 
dilengkapi dokumen pendukung berupa:
a. proposal pra kelayakan studi {pra feasibility study) proyek KSPI;
b. surat pemyataan kesediaan menjadi PJPK KSPI; dan
c. surat kelayakan penyediaan infrastruktur dari 

Kementenan/Lem bags dan/atau Dinas Teknis sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(2) Surat pemyataan seb^aimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling 
sedikit memuat:
a. data dan informasi mengenai PJPK KSPI;
b. dasar pen u nj u kan / penetapan;
c. Barang Milik Daerah yang direncanakan untuk dyadikan sebagai 

objek KSPI;

d. kesediaan, /
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d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi PJPK KSPI; dan
e. kesediaan melaksanakan proses KSPI sesuai ketentuan pcraturan 

peru nd an g'u ndanga n.

Pasal 261

(1) Bupati melakukan penelitlan administrasi atas permohonan KSPI yang 
diajukan oleh PJPK.

(2) Apabila berdasarkan basil penelitian administrasi sebagaimana 
dimaksud pad a ay at (1} menunjukkan bahwa Barang Milik Daerah 
dapat dilakukan KSPI, Bupati:
a. membentuk Tim KSPI; dan
b. menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian Barang Milik 

Daerah yang akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai wajar 
atas Barang Milik Daerah bersangkutan.

Pasal 262

(1) Tim KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2) huruf a 
beijumlah gasal dan beranggotakan antara lain:
a. Pengelola Barang;
b. Perwakilan dari Perangkat Daerah terkait; dan
c. Perwakilan dari Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan 

Barang Milik Daerah.
(2) Tugas Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan kajian atas Barang Milik Daerah yang diusulkan 
menjadi objek KSPI;

b. melakukan kajian atas besaran penerimaan daerah dari KSPI, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (1| huruf b; dan

c. melaksanakan kegiatan Iain yang ditugaskan oleh Bupati.
(3) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim KSPI 

dibebankan pada APBD.
(4) Tim KSPI dapat meminra maaukan kepada Penilai atau pihak yang 

berkompetcn dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal 263

(1) Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan (cZau/back) 
dilakukan oleh Tim KSPI sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 255.

(21 Bupati menetapkan besaran bagian Pemerintah dalam pembagian 
kelebihan keuntungan {clawback) dengan mempertimbangkan 
perhitungan Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
surat persetujuan KSPI.

(3) Besaran bagian pemerintah daerah dalam pembagian kelebihan 
keuntungan [clawback) yang ditecapkan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen tender.

Pasal 264

(1) Bupati menerbrtkan Keputusan KSPI apabila permohonan KSPI 
dianggap layak, dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas 
Tim KSPI.

(2) Keputusan..... /
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(2} Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- 

kurangnya memuai:
a. data Barang Milik Dae rah yang menjadi objek KSPI;
b. peruntukan KSPI, termasuk keiompok/jenis infrastruktur;
c. besaran pembagian kelebihan keuntungan {clawbacki\
d. jangka waktu KSPI ates Barang Milik Daerah; dan
e. penunjukan PJPK KSPI alas Barang Milik Daerah.

(3) SaJinan Kcputuaan KSPI sebagaimana dimaksud 
disampaikan kepada Pengelola Barang.

(4) Apabilla permohonan KSPI dianggap ddak 
memberitahukan kepada pemohon disertai alaaannya.

Pasal 265

pada ayat (2)

layak, Bupati

(1) Bupati menyerahkan Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSPI 
kepada PJPK penyediaan infrastruktur berdasarkan keputusan 
sebagaimana dimaksud dal am Pasal 264 ayat (1).

(2) Penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh 
Bupati dan PJPK penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah.

(3) Penyerahan objek KSPI kepada PJPK penyediaan infrastruktur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hanya d^am rangka KSPI atas 
Barang Milik Daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemiiikan 
Barang Milik Daerah.

Pasal 266

(1) PJPK penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah menelapkan 
mitra KSPI berdasarkan hasil tender dari proyek keijasama aesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kcrja sama 
pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.

(2) Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJPK penyediaan infrastruktur 
atas Barang Milik Daerah kepada Bupati paling lama I (satu) bulan 
setelah tanggal ditetapkan.

Pasal 267

(1) PJPK Penyediaan Infrastruktur menandatangani peijanjian KSPI 
dengan mitra KSPI yang ditetapkan dari hasil tender.

(2) Penandatanganan peijanjian KSPI dilakukan paling lama 2 (dua) tahun 
terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan KSPI,

Pasal 263

(1) Berdasarkan peQanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 
ayat (1), PJPK Penyediaan Infrastruktur menyerahkan Barang Milik 
Daerah yang menjadi objek KSPI kepada mitra KSPI.

(2| Penyerahan Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSPI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara 
Serah Terima yang ditandatangani oleh PJPK Penyediaan Infrastruktur 
dan mitra KSPI.

(3) Penyerahan, /
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(3) Penyerahan Baxang Milik Daerah yang menjadi objck KSPI 

sebagaimana dimaksud pad a ayat (1| hanva daJain rangka 
pemanfaalan Barang Milik Daerah dan bukan sebagai pengalihan 
kepemilikan Barang Milik Daerah.

Pasal 269

(1| PJPK Pcnyediaan Infrastruktur melaporkan pelaksanaan
penandatanganan pcrjanjian KSP! sebagaimana dimaksud dal am Pasa) 
267 ayat (1) dan penyerahan Barang Milik Daerah kepada mitra KSPI 
sebagaimana dimaksud cialam Pasal 268 ayat (1| kepada Qupati 
dengan melampirkan salinan perjanjian KSPI dan salinan Berita Acara 
Serah Terima.

(2) Dalam hal jangka waktu sudah terlewati dan petjanjian belum 
ditandatangam. Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
267 ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pa da ayat (2|. 
sepanjang lewat waktu tidak disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh 
mitra KSPlt penandatanganan peijanjian dilakukan paling lama 3 (tiga) 
tahun terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI atas Barang Milik 
Daerah.

Pasal 270

{\) F^ijanjian KSPI atas Barang Milik Daerah sekurang-kurangnya 
memuat:
a. dasar petj anj ian;
b. idem!fas para pihak;
c. Barang Milik Daerah yang menjadi objek pcmanfaatan;
d. peruntukan pemanfaatan;
e. hak dan kewajiban;
f jangka waktu pemanfaatan;
g. besaran penerimaan scrta mekanisme pern bay aran;
h. ketentuan mengenai berakhimya pemanfaatan;
i. sanksi; dan
j. penyelesaian perselisihan.

(21 Perjanjian KSPI atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.

Pasal 271

(1) Mitra KSPI atas Barang Milik Daerah wajib melakukan pengamanan 
dan pemeliharaan atas:
a. Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSPI; dan
b. barang hasil KSPI atas Barang Milik Daerah berdasarkan 

perjanjian.
(2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 

mcncegah terjadinya pen u run an fungai dan hilangnya Barang Milik 
Daerah yang menjadi objek dan hasil KSPI atas Barang Milik Daerah.

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1| ditujukan untuk 
menjaga kondisi dan memperl)aiki Barang Milik Daerah yang menjadi 
objek KSPI dan hasil KSPI atas Barang Milik Daerah agar selalu dalam 
keadaan baik dan siap untuk cligunakan serara berdaya gun a dan 
berhasil guna.

(4) Perbaikan, /
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(4) Pcrbaikan Barang Mliik Daerah sebagaimana dimakaud pada ayat (3) 

harus sudah aelesai dilaksanakan paling lainbat pada saat 
berakhimya jangka waktu KSPI.

(5) Seluruh biaya pen gam an an dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menjadi beban mitra KSPI.

Pasal 272

(1| Mitra KSPI dilarang mendayagunakan Barang Milik Daerah yang 
menjadi objek KSPI selain untuk peruntukan KSPI sesuai peijanjian.

(2) Mitra KSPI dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik 
Daerah objek KSPI,

Pa sal 273

(1) Bagian pcmerintah daerah atas pembagian kelcbihan kcuntungan 
(clouibarfc) disctorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah 
paling lam bat 31 maret.

(2) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelcbihan keumungan 
{clawbacki yang terjadi pada lahun terakhir dalam jangka waktu 
peijanjian KSPI disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum 
Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhimya Jangka 
waktu peijanjian.

(3) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelcbihan keuntungan 
[clawback] sebagaimana dimaksud pada ayat (1| disetorkan oleh mitra 
KSPI sepanjang tenlapat kelcbihan keuntungan {clawback} yang 
diperoieh dari yang ditentukan pada saat peijanjian KSPI dimulai.

Pa sal 274

KSPI atas Barang Milik Daerah berakhir dalam ha):
a. berakhimya jangka waktu KSPI atas Barang Milik Daerah;
b. pengakhiran perjanjian KSPI atas Barang Milik Daerah secara sepihak 

oleh Bupati; atau
c. ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan pe run dang-undangan.

Pasal 275

(1) Pengakhiran secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 274 huruf b. dapat dilakukan dalam hal mitra KSPI atas Barang 
Milik Daerah:
a. tidak mem bay ar pembagian kelcbihan keuntungan dari KSPI atas 

Barang Milik Daerah yang ditentukan pada saat peijanjian dimulai 
[clawback]’, atau

b. tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana dimaksud pada 
huruf a sebagaimana tertuang dalam peijanjian.

(2) Pengakhiran KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat |t) dapat 
dilakukan oleh Bupati berdasarkan basil pertimbangan Pengelola 
Barang dan/atau Pengguna Barang secara tertuUs.

Pasal 276

(1} Pengakhiran perjahji^>^ KSPI secara sepihak oleh Bupatisebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 275, diawali dengan penerbitan teguran tertulis 
pertama kepada mitra KSPI oleh Bupati.

(2) Apabila.
/



• 103 -
(2) Apabila mttra KSPl tidak melaksanakan teguran pertama srbagaimana 

dimaksud pada ayat {1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh] hari sejak 
teguran tertulis pertama diterbitkan, Bupati menerbilkan leguran 
tertulis kedua.

(3) Apabila mitra KSPl tidak melaksanakan teguran kedua sebagajmana 
dimaksud pada ayat {2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluhj hari sejak 
teguran tertulis kedua diterbitkan. Bupati menerbitkan teguran tertulis 
ketiga yang merupakan teguran terakhir.

(4) Apabila mitra KSPl tidak melaksanakan reguran ketiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hart sejak 
teguran tertulis ketiga diterbitkan. Bupati menerbitkan surat 
pengakhiran KSPl.

(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ayat (2) dan ayat 
(3) serta surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditembuskan kepada PJPK.

(6) Mitra KSPl harus menyerahkan objek KSPl kepada Bupati dengan 
tembusan PJPK berdasarkan surat pengakhiran KSPl atas Barang 
Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka wraktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran 
peijanjian KSPl,

Pa sal 277

(1| Mitra KSPl harus melaporkan akan mengakhiri KSPl paling lam bat 2 
(dua) tahun sebelum jangka waktu KSPl berakhir kepada PJPK.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat |1) dilakukan 
audit oleh auditor independen/ap>arat pengawasan intern pemerintah 
atas pclaksanaan KSPl atas Barang Milik Daerah berdasarkan 
permintaan PJPK.

(3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat |2) menyampaikan hasil audit 
kepada PJPK penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Daerah.

(4) PJPK menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
kepada mitra KSPl.

(5) Mitra KSPl menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dan melaporkannya kepada PJPK.

PasaJ 278

(1) Mitra KSPl menyerahkan Barang Milik Daerah yang menjadi objek 
KSPl pada saat berakhirnya KSPl kepada PJPK ^lam keadaan balk 
dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.

(2) Dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPl atas Barang Milik Daerah, 
mitra KSPl wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan 
objek KSPl sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dituangkan dalam Beriia Acara Serah Terima,

Pasal 279. /
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Pasal 279

Dalam haJ masih terdapat hasil audit yang beium aeleaai ditindaklanjuti 
oleh mitra KSP1 setelah dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud 
dalam Paaal 278 r Mitra KSPl tetap berkewajiban menindaklanjudnya 
sampai dengan sclesai.

Pasai 280

(1) PJPK melaporkan kepada Bupati:
a. berakhimya KSPI sebagaimana dimaksud dalam Paaal 274;
b. hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasai 277 ayat (3); dan
c. hasil audit yang belum diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasai 279.
(2) PJPK menyerahkan kepada Bupati:

a. objek KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasai 278 ayat (1); dan
b. hasil KSPI sebagaimana dimaksud dalam Paaal 278 ayat (2).

Paragraf 9 
Penatausahaan 

Pasai 281

(1) Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI 
atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.

(2) Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI 
atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Pasai 282

(1) Mitra KSPI mclaporkan secara tertulis hasil penyetoran pendapatan 
daerah atas KSPI kepada Bupati sesuai peijanjian dengan dilampiri 
bukti penyetoran pendapatan daerah,

(21 Bukti penyetoran p)endapatan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaan 
KSPI.

Paragraf 10 
Sanksi dan Denda

Pasai 283

(1| Dalam hal mitra KSPI terlambat melakukan pembayaran atau 
melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas 
pembagian keuntungan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasai 273» 
mitra KSPI atas Barang Milik Daerah wajib membayar denda 
sebagaimana diatur dalam naskah peijanjian.

(2) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasai 284

(1) Dalam hal Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSPI tidak 
dipelihara dengan baik sesuai ketentuan pada peijanjian, mitra KSPI 
memperbaiki sampai pada kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Perbaikan. /
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(21 Perbaikan scbagaimana dimaksud pada ayat (!) harua sudah selesai 

dilaksanakan paling lambat pada saat berakhimya masa KSPl ataa 
Barang Milik Daerah.

Paaal 285

(1) Dal am hal Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSPI hilang selama 
pelakaanaan masa KSPl akibat kesalahan atau kelalaian mitra KSPI, 
mitra wajib mengganti objek dan hasil KSPI dengan barang yang sama 
atau barang yang sejenis dan aetara.

(2) Penggantian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhimya 
KSPl.

Pasal 286

(1) Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 dan Pasal 285 tidak dapat 
dilakukan, mitra KSPI mem bay ar biaya perbaikan dan/atau 
penggantian tersebut secara tunai.

(2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
ditetapkan oleh PJPK.

Pasal 287

Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Paaal 286 ayat (1)
dilakukan dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas Umuzn Daerah paling
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak adanya penetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2).

Pasal 288

Mitra dikenakan sanksi administratifberupa surat teguran dalam hal:
a. belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 286 dan Pasal 287 pada saat berakhimya KSPI; 
atau

b. belum menyerahkan Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSPI 
dan/atau hasil pemanfaatan pada saat berakhimya KSPI.

Pasal 289

(1) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan Barang Milik 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 belum dilakukan 
terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, mitra dikenakan sanksi 
admfnistratif berupa surat peringatan.

(2) Dalam hal perbaikan, penggantian. dan/atau penyerahan Barang Milik 
Daerah belum dilakukan terhitung I (bulan) sejak diterbitkannya surat 
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1|, mitra dikenakan 
sanksi administradf berupa dead a sebagaimana diatur dalam naskah 
perjanjian.

Pasal 290

Dalam ha) denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (2) tidak 
dilunasi mitra KSPl, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
/
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Paragraf 11
Tata Cara Pelaksanaan KSPl Atas Barang Milik Dae rah 

Pada PenggLina Barang

Pasal 291

Tata cara pelaksanaan KSPI pada pengelola dan Pasal 258 sampai dengan 
Pasal 290 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara pelaksanaan KSPI 
pada Pengguna Barang.

Pasal 292

Bupati melakukan peneiitian administrasi terhadap Barang Milik Daerah 
yang berada pada Pengguna Barang dengan dilampiri surat pemyataan dari 
Pengguna Barang bahwa Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSPI 
tidak sedang digunakan atau tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan 
fungsi Pengguna Barang.

BAB X
PENGAMANAN DAN PEMEUHARAAN

Bagian Kesatu 
Pengamanan

Paragraf 1 
Prinsip Umum

Pasal 293

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang 
Nvajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dal am 
pengu asaanny a.

Pasal 294

Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimakaud pada ay at (1). 
meliputi:
a. pengamanan Hsik;
b. pengamanan administrasi; dan
c. pengamanan hukum.

Pasal 295

(1) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib 
dan aman.

(2| Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh 
Pengelola Barang.

Pasal 296

Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam 
rangka pengamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2
Tata Cara Pengamanan Tan ah

Pasal 297.
/
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PasaJ 297

(1) Pen gain an an Hsik tanah ditakukan dengan antara lain:
a. memasang landa letak tanah dengan membangun pagar batas;
b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
c. melakukan penjagaan.

(2) Pengamanan Hsik sebagaimana dimaksud pad a ay at (1| dilaksanakan 
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemenntah daerah 
dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan

(3) Pengamanan admimstrasi tanah dilakukan dengan:
a. mcnghimpun, mencatat, menyimpan. dan menatausahakan 

dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.
b. melakukan langkah-langkah sebagai benkut:

1. meiengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat 
tanah;

2. membuat kartu idemitas barang;
3. melaksanakan inventarisasi/sensus Barang Milik Daerah sekali 

dalam 5 (lima) tahun sena melaporkan hasilnya; dan
4. mencatat dalam Daflar Barang Pengelola/ Pengguna 

Barang/Kuasa Pengguna.
(4) Pengamanan hukum dilakukan terhadap:

a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama 

pemerintah daerah.

Pasal 298

Pembangunan pagar batas sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 297 ayat (1) 
huruf a belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka 
pemasangan landa letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok 
penanda batas tanah.

Pasal 299

Tanda kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (1) 
huruf b, dibuat dengan ketentuan antara lain:
a. berbahan material yang tidak mudah rusak;
b. diberi tuliaan tanda kepemilikan;
c. gam bar I am bang pemerintah daerah; dan
d. informasi lain yang dianggap perlu.

Pasal 300

(1) Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (4) huruf a dilakukan 
dengan cara:
a. apabila Barang Milik Daerah telah didukung oieh dokumen awal 

kepemilikan, antara lain berupa Letter C, akta jual beli, akte hibah, 
atau dokumen seiara lainnya, maka Pengelola Barang/Pen^una 
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan 
permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah 
kepada Badan Pertanahun Nasional/Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. apabila.
/
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b. apabila Barang MiJik Daerah tidak didukung dengan dokumen 

kepemilikan, Penge)ola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuaaa 
Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal 
kepemilikan seperti riwayal lanah.

Pengamanan hukum terhadap tan ah yang sudah bcrsortifikat namun 
belum atas nama pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 297 ay at (4) huruf b diUkukan dengan cara Pengelola 
Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuaaa Pengguna Barang segera 
mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah 
kepada kantor pertanahan aetempat menjadi atas nama pemerintah 
daerah.

ParagraJ* 3
Tata Cara Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan

Pasal 301

Pengamanan Hsik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan, 
antara lain:

membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan; 
memaaang landa kepemilikan berupa papan nama; 
melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/ menanggulangi 
terjadinya kebakaran;
gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau 
yang berlokeai tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan 
pelayanan langsung kepada masyarakat dapat memasang Closed 
Circuit Tefei/taion;
menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi 
dan peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi 
gedung dan/aiau bangunan tersebut.

Pengamanan flsik terhadap Barang Milik Daerah berupa gedung 
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (Ij dilakukan 
dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan 
pemerintah daerah.
Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain;
a. fungsi penggunaan bangunan;
b. lokasi bangunan; dan
c. unsur nilai strategis bangunan.
Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan dilakukan 
dengan menghimpun, mencatat, menyimpon, dan men atau sahakan 
secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:

dokumen kepemilikan berupa Surat lain Mendirikan Bangunan; 
keputusan penetapan status penggunaan gedung dan/atau 
bangunan.
daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/aiau

a.
b.
c.

d.

e.

a.
b.

c.

d.
e.

bangunan;
daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan; 
dafiar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan;

f. Berita Acara Serah Terima; dan
g, dokumen terkait lainnya yang diperlukan.
Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan:
a. melakukan pengurusan l«in Mendirikan Bangunan, hagi bangunan 

yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan; dan
b. mengusulkan penetapan status penggunaan.

Paragraf 4.
/
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Paragraf 4

TatA Cara Pengamarjan Kendaraari Dinas 

Pasal 302

(1) Kendaraan dinas tcrdiri dan;
a. Kendaraan perorangan dinaa. yaitu kendaraan bermotor yang 

digunakan bagi pemangku jabatan:
1. Bupati. dan
2. Wakil Bupatt.

b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan 
dipet^nakan pejabac untuk kegiatan operational perkantoran;

c. Kendaraan dinas operational disediakan dan dipergunakan untuk 
pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

(2) Pengamanan Hsik kendaraan dinas dilakukan terhadap:
a. Kendaraan Perorangan Dinas;
b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
c. Kendaraan Dinas Operasional.

Pasa] 303

|1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 302 ayat (2) huruf a dilakukan dengan 
membuat Berita Acara Serah Terima kendaraan antara Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Bar an g yang melakukan penataus^aan 
kendaraan perorangan dinaa dengan Pejabat yang menggunakan 
kendaraan perorangan dinas.

(2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi 
klausa antara lain:
a. pemyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan. 

antara lain nomor p>oliaif mcrek, tahun perakitan kendaraan, kode 
barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan 
yang melekat pada kendaraan tersehut;
pemyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh 
risikoyang melekat atas kendaraan dinas terscbut, 
pemyataan untuk mengembalikan kendaraan seleiah berakhimya 
jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir 
kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang 
melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas;

d. pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat 
berakhimya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara 
serah terima kendaraan.

b.

c.

(3) Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita 
acara penyerahan,

(4) Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab 
penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan 
perundang-undangan.

Paaal 304

(1) Pengamanan Hsik terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 302 ayat (2) huruf b dilakukan dengan 
membuat Berita Acara Serah Terima kendaraan antara:

a. Pengeiola.
/
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a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan 

kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang;
b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang 

menggunakan kendaraan jabatan Kuaaa Pen^una Barang; dan
c. Pengguna Barang/Kuaaa Pengguna Barang dengan pejabat yang 

menggunakan kendaraan dinas jabatan.
(2) Berita Acara Serah Terima aebagaimana dimaksud pada ay at (1) behai 

klausa antara lain;
a. pemyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan 

antara lain: nomor poUsi. merek» tahun perakitan kendaraan^ kode 
barang. dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan 
tersebut;

b. pemyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh 
hsiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut;

c. pemyataan untuk mengembaiikan kendaraan setelah berakhimya 
jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan

d. pengembalian kendaraan dinas jabatan diaerahkan pada saat 
berakhimya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara 
serah terima kendaraan.

(3) Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita acara 
penycrahan kembali.

(4| Kehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung jawab 
penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pa sal 305

{If Pengamanan tlsik terhadap kendaraan dinas operaaional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 302 ay at (2| huruf c dilakukan dengan 
membuat surat pemyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas 
operaaional dimaksud dan ditandaiangani oleh Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab kendaraan 
dinas operaaional.

(2) Surat pemyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 
flf memuat antara lain:
a. nomor poll si. merek. tahun perakitan kendaraan. kode barang, 

dan perlengkapan kendaraan tersebut;
b. pemyataan tanggung jaw'ab atas kendaraan dinas operasional 

dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
c. pemyataan untuk mengembaiikan kendaraan dinas eegera setclah 

jangka waktu penggunaan berakhir;
d. pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam 

berita acara penyerahan kembali; dan
e. menyimpan kendaraan dinas operasional pada tempat yang 

ditentukan.
(3) Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesaiahan 

atau kelaiaian atau penyimpangan dan ketentuan, maka 
Pejabat/penanggung jawab yang menggunakan kendaraan dinas 
sebagai penanggung jawab kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 306. /
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Pasal 306

(1) Pengamanan admin istrasi kendaraan dinas di)akukan, dengan 
menghimpun. mencetai. menyimpan, dan menatausahakan secara 
tcrtib dan tcratur atas dokumen sebagai berikut:
a. bukti pemilik kendaraan bermotor;
b. fotokopi surat land a nomor kendaraan;
c. Berita Acara Serah Terima;
d. kartu pemeliharaan;
e. data daftar barang; dan
f. dokumen terkait lainnya yang diperlukan,

[2] Pengamanan hakum Kendaraan Dinas dilakukan. antara lain:
a. melakukan penguruaan semua dokumen kepemilikan kendaraan 

bermotor, sepeiti bukti pemilik kendaraan bermotor dan surat 
tanda nomor kendaraan, termasuk pembayaran P^ak Kendaraan 
Bermotor; dan

b. meiakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan 
pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan 
kendaraan dinas bermotor;

Paragraf 5
Tata Cara Pengamanan Rumah Negara 

Pasal 307

(1) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pcngguna Barang dilarang 
menelantarkan rumah negara.

(2) Pengamanan fisik rumah negara dilakukan, antara lain;
a. pemasangan patok; dan/atau
b. pemasangan papan nama.

(3) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b meliputi unsur, antara lain:
a. logo pemerintah daerah; dan
b. nama pemerintah daerah.

Pasal 308

(1) Setiap rumah negara diberi patok dan bah an materia] yang tidak 
mudah ruaak, dengan ukuran p>anjang dan tinggi diaesuaikan dengan 
kondisi setempat.

(2) Setiap rumah negara dipasang papan nama kepemilikan pemerintah 
daerah.

Pasal 309

(1) Pengamanan hstk terhadap Barang Milik Daerah berupa rumah negara 
dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima rumah negara.

(2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh:
a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penatausahaan rumah negara dengan pejabat negara atau 
pcmegang jabatan tertentu yang mcnggunakan rumah negara 
pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu;

b. Pengguna
/
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b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penatausahaan rumah negara dengan Pengelola Barang yang 
menggunakan rumah negara jabatan Pengelola Barang;

c. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan 
rumah negara jabatan Pengguna Barang,

d. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang 
menggunakan rumah negara jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan

e. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung 
jawab rumah negara yang dal am penguasaan Pengguna 
Barang/Kuasa Pengelola Barang.

(3) Berita Acara Serah Terima scbagaimana dimaksud pad a ay at (2)
memuat antara lain;
a. pemyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan keterangan 

jenis goiongan. luas< kode barang rumah negara, dan kode barang 
sarana/prasarana rumah negara dalam hai rumah negara tersebut 
dilengkapi dengan sarana/prasarana di dalamnya;

b. pemyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan seluruh 
risiko yang melekai aias rumah negara tersebut;

c. pemyataan untuk mengembalikan rumah negara setelah 
berakhimya jangka waktu Sural Izin Penghunian aiau masa 
jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang;

d. Pengembalian rumah negara yang cliscrahkan kembali pad a saat 
berakhimya masa jabatan alau berakhimya Surat Izin Penghunian 
(SIP) kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang;

e. Pengembalian sarana/prasarana apabila rumah negara dilengkapi 
sarana/prasarana sesuai Berita Acara Serah Terima dan 
diserahkan kembali pad a saat berakhimya masa jabatan atau 
berakhimya Surat Izin Penghunian kepada Pengelola 
Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. dan

f. Penyerahan kembali dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pa sal 310

(1) Kewajiban penghuni rumah negara, antara lain;
a. memelihara rumah negara dengan baik dan bertanggung jawab, 

termasuk melakukan perbaikan ringan atas rumah negara 
bersangkutan; dan

b. menyerahkan rumah negara dalam kondisi baik kepada pejabat 
yang berwenang paling lam bat dalam jangka waktu \ (satu) bulan 
terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan Surat 
Izin Penghunian.

(2) Penghuni rumah negara dilarang untuk:
a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tan pa iadn tertulis 

dari p^abat yang berwenang pada Perangkat Dae rah yang 
bersangk u tan;

b. menggunakan rumah negara tidak sesuai dengan fungsi dan 
peruntu kkan ny a;

c. meminjamkan atau menyewakan rumah negara, baik sebagian 
maupun keseluruhannya, kepada pihek lain;

d. menyerahkan rumah negara, baik sebagian maupun
keseluruhannya, kepada pihak lain;

e. menjaminkan....
/
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menjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah negara sebagai 
agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk 
apapun; dan
menghuni rumah negara dalam satu daerah yang sama bagi masing- 
masing suami/isth yang berstatus Fegawai Negen Sipil.

PasaJ 311

(1) Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa rumah 
negara ditetapkan oleh Bupati.

(2) Hak penghunian rumah negara berlaku sebagaimana ditetapkan dalam 
Surat Izin Penghunian, kecuali ditentukan lain dalam keputusan 
pencabiitan Surat Izin Penghunian.

(3) Surat Izin Penghunian untuk rumah negara golongan I ditetapkan oleh 
Pengelola Barang.

(4) Surat Izin Penghunian untuk rumah negara golongan M dan golongan III 
ditetapkan oleh Pengguna Barang.

(5) Surat Izin Penghunian sebagaimana dimakaud pada ayat (3) dan ayat (4) 
sekurang-kurangnya harus mencaniumkan:
a. Nama pegawai/nama pejabat, Nomor Induk Pegawai, dan jabatan 

calon penghuni rumah negara;
b, masa berlaku penghunian;
c, pemyataan bahwa penghuni bersedia mcmenuhi kew^iban yang 

melekat pada rumah negara.
d. menerbitkan pencabutan Surat (zin Penghunian terhadap penghuni, 

yang dilakukan:
1. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat meninggal 

dunia, bagi penghuni yang meninggal dunia;
2. paling lambat t (satuj bulan terhitung sejak keputusan 

pemberhentian. bagi penghuni yang berhenti ataa kemauan 
sendih atau yang dikenakan hukuman diaiplin pemberhentian;

3. paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saat terbukti 
adanya pelanggaran, bagi penghuni yang melanggar larangan 
p>enghunian rumah negara yang dihuninya; dan

4. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penaiun, bagi 
penghuni yang memasuki usia pensiun.

Pasal 312

(1) Penghuni rumah negara golongan ( yang tidak lagj menduduki jabatan 
hams raenyerahkan rumah negara.

(2) Penghuni rumah negara golongan II dan golongan III tidak lagi 
menghuni atau menempati rumah negara karena:
a. dipindahtugaskan (mutasi);
b. izin penghuniannya berdasarkan Surat Izin Penghunian telah 

berakhir:
c. berhenti atas kemauan sendiri;
d. berhenti karena pensiun; atau
e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Paaal 313.
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PasaJ 313

(1) Suami/istri/anak/ahli waiis lainnya dari penghuni rumah negara 
Oolongan H dan rumah negara golongan (11 yang meninggal dunta wajib 
menyerahkan rumah negara yang dihuni fi^ng lambat 2 (dua) bulan 
terhitung sejak saat diterimanya keputuaan pencabutan Surat lain 
Penghu nian,

(2) Pencabutan Surat Izin Penghunian rumah negara Golongan I dilakukan 
oleh Pen gel 0 la Barang,

(3) Pencabutan Surat Izin Penghunian rumah negara golongan II dan 
Golongan (II dilakukan oleh Pengguna Barang yang menatausahakan 
rumah negara bersangkutan atas persetujuan FVngelola Barang.

Pasal 314

(1} Apabila teijadi sengketa terhadap penghunian rumah negara golongan I, 
rumah negara golongan II dan rumah negara golongan 111. maka 
Pengelola Barang/Pengguna Barang yang bersangkutan melakukan 
penyelesaian dan melaporkan hasil penyelesaian kepada Surat Izin 
Penghunian.

[2) Dalam peleksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1|. yang bersangkutan dapat meminta bantuan Perangkat 
Daerah/unit keija Perangkat Dae rah terkait.

Pasal 315

Pengamanan administrasi Barang Milik Daerah berupa rumah negara 
dilakukan dcngan menghimpun. mencatal, menyimpan, dan 
menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen. antara lain:
a. sertifikat atau suret keterangan hak atas tanah;
b. Surat Izin Penghunian;
c. keputusan Bupatimengenai pcnetapan rumah 

golongan II atau golongan III;
d - gambar/ legger bangu nan;
e. data daftar barang; dan
f. keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian.

negara golongan I,

Paragraf 6
Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah 

Berupa Barang Persediaan

Pasal 316

(1) Pengamanan fisik barang persediaan dilakukan. antara lain:
a. menempaikaji barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis 

barang;
b. menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/tempat 

penyimpanan. jika diperlukan;
c. menyediakan tempat penyimpanan barang;
d. melindungi gudang/tempat penyimpanan;
e. men am bah prasarana penanganan barang di gudang, jika 

diperlukan;
f. menghitung ^sik persediaan secara period ik; dan
g. melakukan pen^manan persediaan.

(2) Pengamanan.
........./
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(2) Pen gam a nan adminiatrasi barang persediaan dilakukan, antara lain:

a. buku peraediaan;
b. kartu barang;
c. Beriia Acara Serah Terima;
d. berita acara pemeriksaan fisik barang;
e. Surat Pcrintah Penyaluran Barang:
r laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pen^una Barang 

semcsf eran / ta h u nan;
g. dokumen pendukung tcrkait lainnya yang diperlukan.

(3) Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan, dengan melakukan 
pemprosesan luntuian ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak 
yang bertanggimg jawab atas kehiiangan barang persediaan akibat 
kelaiaian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Selain Tanah,

Oedung dan/atau Bangunan, Rumah Negara,
Dan Barang Persediaan Yang Mcmpunyai 

Dokumen Berira Acara Serah Terima

PasaJ 317

(1) Pengamanan Hsik Barang Milik Daerah berupa selain tanah, gedung 
dan/atau bangunan, rumah negara. dan barang persediaan yang 
mempunyai dokumen berita acara serah terima dilakukan dengan 
mcnyimpan barang di tempat yang sudah ditentukan di lingkungan 
kantor.

(2) Pengamanan administrasi Barang Milik Daerah berupa selain tanah, 
gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan 
yang mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima dilakukan. antara 
lain:
a. faklur pembelian;
b. dokumen Berita Acara Serah terima: dan
c. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

(3) Pengamanan hukum Barang Milik Daerah berupa selain tanah, gedung 
dan/atau bangunan. rumah negara, dan barang persediaan yang 
mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima dilakukan dengan 
melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada 
pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehiiangan barang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah 

Berupa Barang Tak Berwujud

Pasal 318

(1) Pengamanan fisik Barang Milik Daerah berupa barang tak berwujud 
dilakukan dengan:
a. membaiasi pemberian kode akses hanya kepada pihak-pihak tertentu 

yang ben^enang terhadap pengoperasian suatu aplikasi;
b. melakukan penambahan security system terhadap aplikasi yang 

dianggap strategis oleh pemerintah daerah.

(2) Pengamanan,.. /
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(2) Pengamanan adminstraai Barang Mihk Daerah berupa barang tak 

berwujud sebagaimana dimaksud pad a ayat (1| melalui:
a. menghimpun. mencatat, roenyimpan, dan menatau sahakan secara 

tertib dan teratur atas dokumen aebagai berikut:
1. Berita Acara Sc rah Terima;
2. Usensi; dan
3. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

b. mengajukan hak cipta dan Li sen si kepada instansi atau pihak yang 
memiliki kewenangan.

Bagian Kedua 
Pemeliharaan

Paragraf 1 
Prinsip Umum

Pasal 319

(1) Barang yang dipelihara adalah Barang Milik Oaerah dan/atau Barang 
Milik Daerah da lam penguasaan Pengelola Barang/Pen gguna 
Barang/Kuasa Pen gguna Barang.

(2) Pengelola Barang, Pen gguna Barang dan kuasa Pen gguna Barang 
bertanggungjawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada 
dalam penguasaannya.

(3) Tujuan dilakukan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimakud pada ayat (2) adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaikl 
semua Barang Milik Daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak 
setta slap digunakan secara berdaya gun a dan berhasil gun a

(4) Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3|f pemerintah 
daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam 
jumiah yang cukup,

(5) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dibebankan pada APBD.

(6| Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak 
lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari 
mitra pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Paragraf2
Tata Cara Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Pasal 320

(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 berpedoman 
pada daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah.

(2) Daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari daftar kebutuhan 
Barang Milik Daerah.

Pasal 321

(1) Kuaaa Pengguna Barang wajih membuat Daftar Basil Pemeliharaan 
Barang yang berada dalam kewenangannya.

(2| Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pengguna 
Barang untuk dilakukan penelitian secara berkala setiap cnam 
buian/per semester.

(3) Pengguna.......
/
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(3) Peng^na Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan 

aeba^mana dimakaud pada ay at (2) dan men yu sun daftar haall 
pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

(4) Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang disusun pengguna barang atau 
pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimakaud pada ayat (3| merupakan 
bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efiaiensi pemeliharaan 
Barang h^ik Daerah.

(5) Penelidan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
terhadap:
a. anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan. dan
b. target kineija dan realisasi target kinerja pemeliharaan.

(6) Pengguna Barang melaporkan/menyampaikan Daftar Hasil 
Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengelola Barang secara berkala.

Pasal 322

(1) Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis Barang Milik Daerah 
dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan 
oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu.

(2) Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat:
a. nama barang;
b. speaifUcasinya;
c. tanggal pemeliharaan;
d. jenis pekeijaan atau pemeliharaan.
e. barang atau bahan yang dipergunakan;
f. biaya pemelihaman;
g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan
h. hal lain yang diperlukan.

BAB XI 
PEN (LAI AN

Pasal 323

(1) Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan 
neraca Pemerintah Daerah. pemanfaatan atau pemindahtangan.

(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan untuk:
a. pemanfaatan dalam bentuk pin jam pakai; atau
b. pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.

13) Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca 
Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar 
Akuntansi Pemerintahan.

(4) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian Barang Milik Daerah 
dibebankan pada AP8D.

Pasal 324.
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Pasal 324

(U Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam 
rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan o^eh:
a. Penilai Pemenntah; atau
b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.

(2| Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1| huruf b adalah 
Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai Izin praktik Penilaian 
dan menjadi anggota asoaiaai Penilai yang diakui oleh pemerintah.

(3| Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari 
ha si] penilaian menjadi tanggungjawab Penilai.

Pasal 325

(1) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam 
rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang 
ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan 
Bupati.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga 
yang unsumya terdiri dari Perangkat Daerah/Unit Keija terkait.

(3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (Ij adalah Penilai Pemerintah 
atau Penilai Publik.

(4) Penilaian Bamng Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan.

(5) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4{ dilakukan oleh 
Pengguna Barang fan pa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian 
Barang Milik Daerah hanya merupakan nilai taksiran,

(6) Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2| ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 326

(1) Dalam kondisi tertentu. Bupati dapat melakukan penilaian kembali 
dalam rangka koreksi atas nilai Barang Milik Daerah yang telah 
ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.

(2) Penilaian kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses 
revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar 
penilaian.

(3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah 
dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati 
dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara 
naaional.

(4} Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh 
pemerintah untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah.

BAB Xll... /
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BAB Xli

PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu 
Umum

Pa sal 327

(1} Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas 
pemerimahan Daerah dapat dipindahtangankan.

(2| Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. penjualan;
b. tukar menukar;
c. hibah; dan
d. penyertaan modal Pemerintah Daerah.

PasaJ 328

(t| Dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan 
penilaian.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1|, 
untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk 
mendapatkan nllai wajar.

Bagi an Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan 

PasaJ 329

yang dilakukan setelah

bemilai lebih dari

tanah dan/atau 
huruf a tidak

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 
mendapat persetujuan DPRD untuk:
a. tanah dan/atau bangunan; atau
b. selain tanah dan/atau bangunan yang 

Rp5-000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa 

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
a. sudah tidak seauai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti 

sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
c. diperuntukkan l>agi pegawai negeri aipil Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan;
d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
e. dikuasai Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang 

telah memibki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya 
dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 330

(1) Tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang 
wilayah atau penataan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 
ayat (2) huruf a, dimaksudkan bahwa lokaai tanah dan/atau l>angunan 
dimaksud teijadi perubahan peruntukan dan/atau fungai kawasan 
wilayah.

(2) Tanah,........./
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(2) Tan ah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan penataan kota 

sebagaimana dimaksud pada ay at (l)t perlu dilakukan penyesuaian 
yang berakibat pada perubahan luaa tan ah dan/atau bangunan 
tersebut.

Pasal 331

Bangunan yang harua dihapuakan karena anggaran untuk bangunan 
pengganti sudah diaediakan dalam dokumen penganggaran aebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 329 ay at (2| huruf b, dimaksudkan bahwa yang 
dihapuskan adalah bangunan yang b^rdiri di atas tanah tersebut 
dirobohkan untuk selanjumya didirikan bangunan baru di atas tanah yang 
sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah discdiakan 
dalam dokumen penganggaran.

Pasal 332

Tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagt pegawai negeri sipil 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
329 ayat (2| huruf c. adalah:
a. tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori rumah 

negara/Daerah golongan HI;
b. tanah yang merupakan tanah kavling yang men unit perencanaan 

awalnya untuk pern bangunan perumahan pegawai negeri sipil 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 333

(1) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepcntingan 
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (2) huruf d, adalah 
tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegjatan yang 
menyangkut kepentingan bangsa dan negara. masyarakat luaa. rakyat 
banyak/bersama, dan/atau kepentingan pern bangunan. termasuk 
diantaranya kegiatan Pemerintah Daerah dalam lingkup hubungan 
persahabatan antara negara/Daerah dengan negara lain atau 
masyarakat/lembaga imemasional.

(2) Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 
lain sebagei berikut:
a. jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, 

jalan tol, dan rel kereta api;
b. saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
c. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk 

saluran irigasi;
d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
e. pelabuhan. bandar udara, stasiun kereta api. atau terminal;
f. tempat ibadah;
g. sekolah atau lembaga pendidikan non komersial
h. pasar umum;
i. fasilitas pemakaman umum;
j. fasilitas keselamatan umum. antara lain tanggul penanggulangan 

bah ay a banjir. lahar dan lain-lain bencana,
k. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;
I sarana dan prasarana olahraga untuk umum;

m. stasiun. /
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m. 8tasiun penyiaran radio dan televiai beserta sarana pendukungnya 

umuk lembaga penyiaran publik;
n. kantor pemerintah, Pemerintah Daerah» perwakilan negara asing. 

Peraerikatan Bangaa-Bangsa, dan lembaga intemasional di bawah 
naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;

o. faailitaH Tentara Nasional Indonesia dan Kep>o)i9ian Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;

p. rumah ausun sederhana;
q. tempat pembuangan sampah untuk umum;
r. cagar alam dan cagar budaya;
s. pro mo si budaya nasional;
t. pertamanan untuk umum;
u. panti sosiai;
V, lembaga pemaayarakatan; dan
w.pembangkit. turbin, transmisi, dan diatribusi tenaga Ustrik termasuk 

instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesaiuan yang tidak 
dapat terpisahkan.

Paaal 334

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tan ah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa) 329 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola 
Barang setelah mendapat pwrsetujuan Bupati.

PasaJ 335

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang bemilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 
Bupati.

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang bemilai lebih dart Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiahj dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 
DPRD-

(3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai 
wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar
menu kar dan penyertaan modal.

(4) Nile! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai 
perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

(5) Usu) untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2| diajukan oleh Bupati.

<6) Usuian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dan ayat (2) 
dilakukan per tiap usuian.

Rflgian Ketiga 
Penjualan

Paragraf t 
Prinsip Umum

Pasal 336 /
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Pasal 336

(1} Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah >ang berlebih atau tidak 

d igunakan / dimanfaatScan,
b. secara ckanomiH lebih menguntungkan bagi Daerah apabUa dijual; 

dan/atau
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2| Barang Milik Daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan aebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a adaJah Barang Milik Daerah yang tidak 
digunakan untuk kepeniingan penyelenggaraan tugaa dan fungsi 
Perangkat Daerah atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Pasal 337

(1) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang» kecuali dalam 
hal tertentu.

(2) Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat |l) adalah penjualan Barang 
Milik Daerah yang terbuka uneuk umum dengan penawaran harga 
secara tertulis dan/aiau lisan yang semakin meningkat atau menu run 
untuk mencapai harga tertinggi.

(3| Lelang sebagai man a dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah 
dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.

(4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:
a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.
b. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

(5) Barang Milik Daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4| huruf a adalah barang-barang yang diatur secara khusus 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. antare lain yaitu;
a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah.
b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. mantan Bupati; dan
4. mantan Wakil Bupati.

(6) Barang Milik Daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf b antara lain yaitu:
a. tanah den/atau bangunan yang aJtan digunakan untuk kepentingan 

umum;
b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya 

digunakan untuk pern ban gun an pcrumahan pegawai negeri sipil 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum 
dalam Dokumcn Pelaksanaan Anggaran;

c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar 
(jbree majeure)’,

d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada 
pihak Iain pemilik tanah tersebut;

e. basil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun 
kembali; atau

f. selatn..... /
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f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti 

kepemilikan dengan nilai wcgar paling tinggi Rp 1.000.000,00 (satu 
juta rupiahj per unit.

Pasal 338

(1) Dalam rangka penjualan Barang Milik Dae rah dilakukan penilaian 
uncuk mendapatkan nilai wajar.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1| 
adalah bagi penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah yang 
diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai 
jualnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhilungan yang 
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (If dilakukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 324 dan Pasal 325.

(4) Penenruan nilai dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara 
lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 ayat |1) dilakukan 
dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.

(5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan limit/batasan 
terendah yang disampaikan kepada Bupati. sebagai dasar penetapan 
nilai limit.

(6) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
adaiah harga minimal barang yang akan dilelang.

(7) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (6| ditetapkan oleh Bupati 
selaku penjual.

Pasal 339

(1) Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak 
laku dijual pada lelang pertama. dilakukan lelang ulang sebanyak 1 
(satu) kali.

(2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan penilaian ulang.

(3f Dalam hal sctclah pelaksanaan lelang ulang, Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (t) tidak laku dijual, Pengelola 
Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar 
menukar. hi bah, penyertaan modal atau pemanfaaian.

(4) Pengelola Barang dapat mclakukan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) atas Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan 
Bupati

Pasal 340

(1) Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang 
tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang 
sebanyak 1 (satu) kali.

(2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan penilaian ulang.

(3) Dalam. /
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(3) DaJam hal sctelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimakaud 

pad a ay at (1) tidak laku dijual, Pcngelola Barang menindaklanjuti 
dengan pcnjualan tanpa lelang, tukar mcnukar, hibah, atau 
penyerCaan modaJ

(4) Pcngelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ay at (3) atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau 
bangunan aetelah mendapat persetujuan Dupati unluk masing-masing 
kegiatan beraangkutan.

(5| Oalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau 
penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada ayat {3| tidak dapat 
diiaksanakan. maka dapat dilakukan pemusnahan.

Pasal 341

(1) Hast) penjualan Barang Milik Daerah wajib disetorkan seluruhnya ke 
rekening Kas Umum Daerah.

(2) Dalam hal Barang Milik Daerah berada pada Badan Layanan Umum 
Daerah maka;
a. Pend a pa tan Daerah dari penjualan Barang Milik Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan 
fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan 
Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan 
Layanan Umum Daerah.

b. Pen da pa tan Daerah dari penjualan Barang Milik Daerah dalam 
rangka selain penyelen^araan tugas dan fungsi Badan Layanan 
Umum Daerah merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan 
seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 2 
Objek F^enjualan

Pasal 342

(1) Objek penjualan adalah Barang Milik Daerah yang berada pada
Pcngelola Barang /Pengguna Barang, meliputi:
a. tanah dan/atau bangunan;
b. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penjualan Barang Milik Daerah herupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan
persyaratan sebagai berikut:
a. memenuhi persyaratan teknis:
b- memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih 

mcnguntungkan bagl Daerah apabila Barang Milik Daerah dijual, 
karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar 
dari pada manfaat yang diperoleh; dan

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni Barang Milik Daerah tidak 
terdapat permasalahan hukum.

(3) Syarat teknis sehegaimana dimaksud pada ayat (2| huruf a antara lain;
a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata 

ruang wilayah;
b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat 

digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 
pcnyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah;

c. tanah... /
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eanah kavling yang menu rut awai perencanaan pcngadaannya 
diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai nageri 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan; 

bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau 
Barang Milik Daerah yang menganggur \ idle\ ddak dapat dilakukan 
penetapan status penggunaan atau pcmanfaatan.

(4) Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau ban gu nan 
sebagaimana dimaksud pada ay at (1) huruf b dilakukan dengan 
persyaratan sebagai berikut:
a. memenuhi persyaratan teknis:
b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih 

menguntungkan bagi Pemerintah Daerah apabila Barang Milik 
Daerah dijuah karena biaya operasional dan pemeitharaan barang 
lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni Barang Milik Daerah tidak 
terdapat permasalahan hukum,

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
antara lain:

Barang Milik Daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena 
rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
Barang Milik Daerah secara teknis tidak dapat digunakan lagi 
akibat modemisasi,
Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan 
karena mengalami perubahan da lam spesiftkasi akibat 
penggunaan. seperti terkikis, hangus, dan !ain>lain sejenisnya; 
atau
Barang Milik Daerah cidak dapat digunakan dan dimanfaatkan 
karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran 
disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau 
pengangkutan.

a.

b.

c.

d-

PasaJ 343

Penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah kavling yang menu rut awaJ 
perencanaan pcngadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan 
pegawai negeri Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 337 aval (61 huruf b dilakukan dengan persyaratan:
a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti perencanaan 

awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk 
pembangunan perumahan pegawai negeri Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan; dan

b. penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing pegawai negeri 
sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan yang ditetapkan oleh 
Bupati.

Pasal 344

(1) Penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor dinas 
operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratanf 
yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(2) Uaia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai 

dokumen kepemilikan* untuk perolehan dalam kondisi baru; atau

b. terhitung.
/
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b, terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuaiannya scsuai 

dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondiai baru.
(3) DaJam hal Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor njsak berat 

dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30% (tiga puluh perseratus), 
maka penjualan kendaraan bermotor dapal dilakukan sebelum berusia 
7 (tujuhj tahun.

(4) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) 
tahun sebagaimana dimaksud pada ay at (3) berdasarkan surat 
keterangan tertulis daii tnsransi yang berkompeten

Paragraf 3
Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah 

Pada Pengelola Barang
Pasal 345

Peiaksanaan penjualan Barang Milik Daerah yang bcrada pada Pengelola 
Barang dilakukan berdasarkan:
a. Inisiatif Bupati; atau
b. Pennohonan pihak lain.

Pasal 346

(1) Penjualan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang diawali dengan 
membuat percncanaan penjualan yang meliputi antara lain:
a. data Barang Milik Daerah;
b. pertimbangan penjualan; dan
c. pertimbangan dan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh 

Pengelola Barang.
(2) Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Bupati 

disertai percncanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ay at (1).

Pasal 347

(1| Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana 
dimaksud dalam Pas^ 346 ay at |2).

(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bupati membentuk Tiro untuk melakukan penelitian.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penelitian data administratif;
b, penelitian fiaik,

Pasal 348

(1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud daiam Pasai 347 ayat 
(3) huruf a dilakukan untuk meneliti:
a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi 

tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk 
data Barang Milik Daerah berupa tanah;

b. tahun perolehan, jenis konstruksi^ luas, nilai perolehan bangunan, 
nilai buku, dan data identitas barang, untuk data Barang Milik 
Daerah berupa bangunan; dan

C. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data 
identitas barang, untuk data Barang Milik Daerah berupa selain 
tanah dan/atau bangunan.

(2) Penelitian..... /
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(2) Penelitian fiaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (3) huruf 

b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerab yang 
akan dijual dengan data administratif aebagaimana ditnaksud pad a 
ayat (1).

(3) Hasil penelitian sebagatmana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya 
diaampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal 349

(1) Berdasarkan Behta Acara Penelitian aebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 348 ayat (3|t Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan 
Penilai untuk melakukan penilaian ataa Barang Milik Daerab yang 
akan dijual.

(2) Hasil penilaian aebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai 
daaar penetapan nilai limit penjualan Barang Milik Daerab.

Pasal 350

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan 
Barang Milik Daerab kepada Bupati.

(2| Apabila penjualan Barang Milik Daerab aebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebib dahulu 
mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.

(3) Pengajuan permohonan persetujuan sebagairaana dimaksud pada ayat 
(2) dilakuk^ terhadap;
a. tan ah dan/atau bangunan aebagaimana dimaksud dalam Pasal 

329 ayat (U burufa;
b. aelain tanah dan/atau bangunan aebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 329 ayat (1) huruf b.
{4| Apabila persetujuan Bupatisebagaimana dimaksud pada ayat (1| atau 

persetujuan DPRD aebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi bates 
waktu basil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebib 
dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

<51 Apabila basil penilaian ulang aebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
lebih tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil penilaian 
sebelumnya yang diajukan kepada DPRD aebagaimana dimaksud pada 
ayat (2}, Bupati tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan 
penjualan Barang Milik Dae rah ^pada DPRD.

(6) Bupati melaporkan hasil penilaian ulang aebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) kepada DPRD.

Pasal 351

(1) Bupati menetapkan Barang Milik Daerab yang akan dijual berdasarkan 
hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian 
aebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (3) dan persetujuan 
aebagaimana dimaksud dalam 350 ayat (I) dan ayat (2).

(2) Keputusan penjualan aebagaimana dimaksud pada ayat (1} paling 
aedikit memuat:
a. data Barang Milik Daerah yang akan dijual;
b. nilai perolehan dan/atau tiilai buku Barang Milik Daerah; dan 

nilai limit penjualan dari Barang Milik Daerah.
Pasal 352.,.,

c. /
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Pasal 352

(1) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 351 ay at (1| merupakan penjualan Barang Milik Daerah 
yang dilakukan secara 1elang» Pengelola Barang mengajukan 
permintaan penjualan Barang Milik Daerah dengan cara lelang kepada 
Kantor Pclayanan Kekayaan Negara dan l^lang.

(2| Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 351 ayat (1) merupakan penjualan Barang Milik Daerah 
yang dilakukan tan pa lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan 
Barang Milik Daerah secara langsung kepada cal on pern bell.

(3) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 
dan ayat {2} dilakukan serah terima barang berda&arkan:
a. Risalah lelang, apabila penjualan Barang Milik Daerah dilakukan 

secara lelang; dan
b. Akta jual beli, apabila penjualan Barang Milik Daerah dilakukan 

tan pa lelang.

Pasal 353

(1) Serah tehma barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (3) 
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

(2) Betriasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan Barang 
Milik Daerah kepada Bupati.

Paragraf 4
Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah 

Pada Pengguna Barang

Pasal 354

(1) Penjualan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang diawali dengan 
menyiapkan permohonan penjualan, antara lain:
a. data Barang Milik Daerah;
b. pertimbangan penjualan; dan
C- pertimbangan dari aspek t.eknis, ekonomis, dan yuridis oleh 

Pengguna Barang.
(2) Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengf^ukan usulan 

permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
G u bem ur /Bupati / Walikota.

(3) Tata cara penjualan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 sampai dengan Pasal 352 
berlaku mutatis dan mutandis pada tata cara penjualan Barang Milik 
Daerah pada Pengguna Barang.

Pasal 355

(1) Serah terima barang penjualan Barang Milik Daerah pada Pengguna 
Barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan Barang 
Milik Daerah kepada Pengelola Barang.

Paragraf 5.
/
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Paragraf 5

Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinaa 
Kepada Pejabat Negara, dan Mantan Pejabat Negara

PasaJ 356

Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tan pa melalui lelang 
kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, adaiah:
a. telah berueia paling singkat 4 (empat) tahun:

1, terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk 
perolehan dalam kondisi baru; atau

2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk 
perolehan selain terse but pada angka 1.

b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas^

PasaJ 357

(1) Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada:
a. pejabat negara; atau
b. mantan pejabat negara.

(2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
a. Bupati;
b. Waki) Bupati.

(3| Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (]) huruf b. 
yaitu:
a. mantan Bupati;
b. mantan Wakil Bupati.

PasaJ 35d

(1) Syarat Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan 
dinas tanpa melalui lelang adaJah:
a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) 

tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal 
ditetapkan mcnjadi Pejabat Negara;

b. tidak sedang atau tidak pemah dituntut tindak pidana dengan 
ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(2) Secara bertunit-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
adaiah secara berkclanjutan menjaJani masa Jabatan pada instansi 
yang sama atau pada instansi yang berbeda.

Pa sal 359

(1) Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan 
perorangan dinas pada tahun ter^hir penode jabatan Pejabat Negara.

(2| Tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adaiah tahun ter^hir pada periode jabatan Pejabat 
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling 
banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, 
untuk tiap penjualan yang dilakukan.

Pa sal 360. /
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Pasal 360

(t) Man tan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan 
dinas tanpa melaiui lelang memenuhi persyaratan:
a. celah memiliki masa keija atau masa pengabdian aelama 4 (empat) 

cahun atau lebih secara berturut-turut. terhitung mulai tanggal 
ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhimya 
masa Jaba tan;

b. belum pemah membeli kendaraan perorangan dinaa tanpa melaiui 
lelang pada saat yang beraangkutan menjabat sebagai Pejabat 
Negara;

c. tidak sedang atau tidak pemah dituntut tindak pidana dengan 
ancaman hukuman pidana penjara paling aingkat 5 (lima) tahun; 
dan

d. ddak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
(2) Secara berturut-turut aebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

adalah secara berkclanjutan menjalani masa jabatan pada instanai 
yang sama atau pada instansi yang berbeda

Pasal 361

(1) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melaiui lelang kepada 
man tan Pejabat Negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 
(satu| ©rang mantan Pejabat Negara, untuk tiap penjuaJan yang 
dilakukan.

(2) Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan Penjualan kendaraan 
perorangan dinas paling lama I (satu) tahun sejak berakhimya masa 
jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan.

Pasal 362

Pengguna Barang menemukan harga jual kendaraan perorangan dinas 
yang dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara yang dilakukan 
tanpa melaiui lelang dengan ketentuan sebagai berikut;

kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) 
tahun, harga jualnya adalah 40% (cm pal puluh perse rat us) dari nilai 
wajar kendaraan;
kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya 
adalah 20% (dua puluh per sera tus| dari nilai w^ar kendaraan.

a.

b.

Pasal 363

Pembayaran atas penjualan Barang Miiik Daerah berupa kendaraan 
perorangan dinas tanpa lelang dilakukan dengan pembayaran sckaligus, 
Imgi Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara.

Pasal 364

Pembayaran sebagai mans dimaksud daJam Pasal 363 dilakukan melaiui 
penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) buian 
terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk 
pembayaran sekaiigus.

Pasai 365. /
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Pasal 365

Apabila pembayaran atas penjuaJan kendaraan perorangan dinas 
sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 364 belum lunas dibayar, maka; 
a. kendaraan tersebut masih bersiatus sebagai Barang Milik Dae rah; 

kendaraan tersebui tetap digunakan untuk keperluan dinas; 
biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat 
Negara/mantan Pejabat Negara; dan
kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, diaewakan, 
dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

b.
c.

d.

Pasal 366

(1) Pejabat Negara dan mantan Pejabat yang tidak memenuhi ^arat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, Pasal 364, dan Pasal 365, 
dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas.

(2) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat 
Negara/mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 367

(1) Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan 
kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 
(satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi 
tanggungan Pejabat Negara yang membeli kendaraan perorangan dinas 
tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 362,

(2) Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya selain pemeliharaan 
rutin atas kendaraan perorangan dinas.

Pasal 36S

(1) Pejabat Negara yang pemah membeli kendaraan perorangan dinas, 
dapat membeli lag! 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas tan pa 
melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak 
pembelian yang pertama.

(2) Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara 
tersebut masih aktif sebagai Pejabat Negara secara berkelanjutan.

Pasal 369

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tan pa melalui 
lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, diawali dengan 
pengajuan permohonan penjualan oleh;
a. Pejabat Negara, pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat 

Negara;
b. Mantan Pejabat Negara, paling lama I (satu) tahun sejak 

berakhimya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan;
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan oleh:
a. Pejabat Negara kepada Pengguna Barang; dan

b- Mantan,
/
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b. Man tan Pejabat Negara kepada Bupati.

(3} Surat Permohonan aebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat 
antara lain:
a. data pribadi, berupa nama, jabatan, aJamat, dan tempat/ tanggal 

lahir; dan
b. alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas.

Pasal 370

(1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dal am Pasal 369 ayat (3) 
dilamptri dokumen pendukung.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi 
Pejabat Negara/man tan pejabat negara, antara lain:
a. fotokopi aurat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara atau 

surat keputusan pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara;
b. fotokopi kartu idenlitas;
C- sural pemyataan yang menyatakan belum pemah membeli atau 

pern ah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah 
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi 
Pejabat Negara;

d. dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali 
kendaraan perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi 
sural keputusan pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara 
berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) lahun sejak 
pembelian pertama kendaraan perorangan dinas sebagaimana 
dimaksud pada huruf c;

e. surat pemyataan yang menyatakan belum pemah membeli 
kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang 
bersangkutan menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara; 
dan

f. surat pemyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pemah 
diluntut tin dak pidana dengan an cam an hukuman pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun,

Pasal 371

(1) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
369 ayat (3), Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan 
penju^an, antara lain:
a. data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan
b, penjelasan dan penimbangan penjualan kendaraan perorangan 

dinas tanpa melalui lelang.
(2) Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tel ah selesai, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang 
mengajukan usulan penjualan kepada Bupati selaku pemegang 
kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah disertai:
a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan:
c. surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 369 ayat (2) dan ayat (3|;
d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk 

perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum ad any a peraeiujuan 
penjualan; dan

e. surat pemyataan dari pengguna barang bahwa sudah ada 
kendaraan pengganti.

(3) Bupati.......
/
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(3) Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2j.
(4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Bupati membentuk Tim untuk:
a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan 

permohonan penjualan Barang Miiik Daerah;
b. melakukan penelitian Hsik, dengan cara mencocokkan fisik 

kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data 
administratif.

(5) Hasii penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan 
daiam berita acara hasii penelitian untuk selanjutnya disampaikan 
kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(6) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk 
melakukan penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan 
dijual.

(7) Hasii penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai 
dasar penetapan niiai limit penjualan Barang Milik Daerah.

Pasal 372

(]) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan 
berdasarkan hasii penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 371 ayat (5) dan ayat (7] kepada Bupati sesuai batas 
ke wen anganny a.

(2) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
melebihi batas waktu hasii penilsiian, maka sebelum dilakukan 
penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

(3) Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang 
akan dijual berdasarkan hasii penelitian dan penilaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
a. data kendaraan perorangan dinas;
b. niiai perolehan;
c. niiai buku;
d. hargajual kendaraan perorangan dinas; dan
e. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk 

perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan 
penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat (1) untuk 
Pejabat Negara,

(4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan 
dinas lanpa melalui lelang Bupati memberitahukan secara tertulis 
kepada pemohon melalui Penggelola Barang.

(5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Pengelola Barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas 
kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara.

Pasal 373

(1) Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah. terdiri 
dari:
a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai hai^a jual kendaraan 

perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364; dan

b. biaya.
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b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah uniuk 

perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam 
jangka waktu I (satu) tahun sebelum adanya persetujuan 
penjualan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 369 ayat (1).

(2) Man tan Pejabat Negara melakukan pern bay aran ke Kas Umum Daerah 
seauai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud 
dalam Paeal 364.

(3) Pegawai ASN melakukan pembayajan ke Kas Umum Daerah, icrdiri 
dari:
a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan 

perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364; dan
b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk 

perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam 
jangka waktu I (satu) tahun sebelum adanya persetujuan 
penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 ayat |l).

(4j Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang 
dibuktikan dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari 
Pengeloia Barang/Pengguna Barang.

(5) Pengeloia Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan 
Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut serah terima barang 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (4).

(6) Pengeloia Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan 
pen gen dal tan pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan 
perorangan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing- 
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan 
mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 359 serta tidak digunakan 
untuk penyelenggaraan tugas, dapat dilakukan penjualan secara 
lelang.

Bagian Keempat 
Tukar Menukar

Paragraf I 
Prinsip Umum

Pasal 374

Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan 

kebutuhan opera si onal penyelenggaraan

(1) Tukar menukar 
pertimbangan:
a. untuk memenuhi 

pemerintah an;
b- untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan 
c. tidak tersedia dana dalam APBD.

(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh apabila 
Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau 
bangunan pengganti.

(3| Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). tukar 
menukar dapat dilakukan;
Ss apabila Barang Milik Daerah berupa tanah dan/alau bangunan 

sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
b. gun a menyatukan Barang Milik Daerah yang lokasinya terpen car;

c. dalam. /
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c. dalam rangka pelaksanaan 
pusat/Femerintah Daerah;

d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar 
menukar ad ala h Barang Milik Daerab berupa tan ah dan/atau 
bangunan; dan/atau

e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan. kondisi, atau 
ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila objek tukar 
menukar adalah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau 
bangunan.

(4) Tukar menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak;
a. Pcmerintah Pusat:
b. Feme rintah Daerah lainnya;
c. Badan Usaha Milik Negara/ Daerah atau badan hukum milik 

pemerintah lainnya yang dimiliki negara;
d. Pemerintah Dcsa; atau
e. Swasta;

(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah pihak
swasta. baikyang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

(1)

Pa sal 375

Tukar menukar Barang Milik Daerah dapat berupa:
tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;a.

b.

c.

Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; 
dan
selain tanah dan/atau bangunan.

(2| Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pen^una Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah 
dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak aesuai dengan tata 
ruang wilayah atau penataan kota.

(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Pengeloia Barang,

Pasal 376

Tukar menukar dilaksanakan sc telah dilakukan kajian berdasarkan: 
a. aspek teknis, antara lain:

1. kebutuhan Pengeloia Barang/Pengguna Barang; dan
2. spesiflkasi barang yang dibutuhkan;
aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai Barang Milik Daerah 
yang dilepas dan nilai barang pen^anti; 
aspek yuridis, antara lain:
1. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan
2. bukti kepemilikan.

b.

c.

Pasal 377

Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 terhadap 
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan. Bupati dapat 
memberikan altematif bentuk lain pengelolaan Barang Milik Daerah atas 
permohonan persetujuan tukar menukar yang diusulkan oleh Pengeloia 
Barang/Pengguna Barang.

Pasal 378,... /
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Pasal 378

(1) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa:
a. barang sejenis; dan/atau
b. barang tidak sejenis.

(2) Barang pengganti utama tukar menukar Barang Milik Daerah berupa 
tanah. harus berupa:
a. tanah; atau
b. tanah dan bangunan,

(3) Barang pengganti utama tukar menukar Barang Milik Daerah berupa 
bangunan, dapat berupa:
a. tanah;
b. tanah dan bangunan;
c. bangunan; dan/atau
d. selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 379

Barang pengganti sebagaimana dimaksud da)am Pasal 378 ayai (2) dan ayat 
(3) harus berada dalam kondisi siap digunakan pad a tanggal 
penandatanganan petjanjian tukar menukar atau Berita Acara Serah 
Terima.

Pasal 380

(1) Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang 
dengan nilai wajar Barang Milik Daerah yang dilepas.

(2) Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar Barang 
Milik Daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke 
rekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai 
wajar Barang Milik Daerah yang dilepas dengan nilai barang pengganti,

(3) Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ay at (2) 
dilaksanakan paling lam bat 2 (dua) hari kerja aebelum Berita Acara 
Serah Terima ditandatangani.

(4) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
dituangkan dalam perjanjian tukar menukar.

Pasal 381

(1) Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar 
menukar membangun bangunan barang pengganti. mitra tukar 
menukar menunjuk konsultan pengawas dengan persetujuan Bupati 
berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah terkait,

(2) Kon sultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
bad an hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi-

(3) Biaya konsulcan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi tanggungjawab mitra tukar menukar.

Pasal 382

Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2.
/
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Paragraf 2
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah

Pada Pengelola Barang

Pasal 383

PeUksanaan tukar menukar Barang Milik Daerah yang berada pada 
Pengeloia Barang dilakukan berdaaarkan:
a. kebutuhan dari Pengeloia Barang untuk melakukan tukar menukar: 

atau
b. permohonan tukar menukar dari pihak aebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 374 ayat (4[.
Pasal 384

(1) Pelaksanaan tukar menukar Barang Milik Daerah yang didasarkan pada 
kebutuhan pengeloia barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 
huruf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk 
melakukan penclitian mengenai kemungkinan melaksanakan tukar 
menukar yang didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 374 ayat (1) dan ayat (3),

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (11 meliputi:
a. penelitian Relayakan tukar menukar, balk dari aspek teknia« 

ekonomis, maupun yuridis;
b. penelitian data administratif; dan
c. penelitian fisik.

(3) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dilakukan untuk menelid:
a. status penggunaan dan bukd kepemilikan, gam bar situasi termasuk 

lokasi tanah, luas, peruntukan, kode barang. kode register, nama 
barang. dan nilai perolehan, untuk data Barang Milik Daerah berupa 
tanah;

b. tahun pembuatan. kode barang, kode register, nama barang. 
konstruksi bangunan, luas. status kepemilikan. lokasi. nilai 
perolehan. dan nilai buku. untuk data Barang Milik Daerah berupa 
bangunan;

c- tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumiah. 
nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang. dan bukti kepemilikan 
kendaraan untuk data Barang Milik Daerah berupa selain tanah 
dan/atau bangunan.

(4} Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan 
dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan 
ditukarkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3).

(5) Basil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) 
dituangkan dalam berita acara penelitian.

(6) Tim menyampaikan berita acara hasii penelitian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5| kepada Bupati untuk penetapan Barang MUik Daerah 
menjadi objek tukar menukar.

Pasal 385.
/
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Pasal 385

(If Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dal am Pasal 384 ayat 
(6), Pengeiola Barang menyusun nncian rencana barang pengganti 
seba^ b^rikut;
a. tanah meUput! luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan 

tata ruang wilayah;
b. bangunan melipud: jenis, luas. dan konstruksi bangunan serta 

sarana dan prasarana penunjang;
c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenie barang. kondiai 

barang dan Bpesifikasi barang.
(2) Pengelola Barang melakukan pcnilaian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 324 dan Pasal 325 terhadap Barang Milik Dae rah yang akan 
ditukarkan dan barang peng^ianti

(3| Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2| disampaikan 
Pengelola Barang kepada Bupati.

Pasal 386

(1) Bcrdasarkan hasil penilatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 385 
ayat (3), Bupaci melakukan penetapan mitra tukar menukar.

(2} Bupati menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit memuat:
a. mitra tukar menukar.
b. Barang Milik Daerah yang akan dilepas;
c. nilai wajar Barang Milik Daerah yang akan dilepas yang masih 

berlaku padatanggal keputusan diterbitkan; dan
d. nncian rencana barang pengganti.

(3J Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar 
kepada Bupati.

(4) Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Bupati 
terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar 
kepada DPRD.

(5l Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3| dan ayat (4). Bupati dan mitra tukar menukar 
menandatangani perjanjian tukar menukar.

(6) Setelah menandatangani peijanjian tukar menukar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5). mitra tukar menukar melaksanakan:
a. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti sesuai 

dengan perjanjian tukar menukar. untuk tukar menukar atas Barang 
Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan.

b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti 
sesuai dengan perjanjian tukar menukar termasuk mcnyelcsaikan 
pengurusan dokumen administratif yang diperlukan, tukar menukar 
atas Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 387

(1) Bupati membentuk Tim untuk melakukan monitoring pelaksanaan 
pengadaan/pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan 
konsultan pengawas dan penelitian lapangan.

(2) Sebclum.......
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(2) Sebelum dilakukan penyerahan Barang Milik Daerah yang dilepas, 

Pengeloia Barang melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 324 dan Pasal 325 terhadap kesesuaian barang pengganti sesuai 
dengan yang trrtuang dalam perjanjian tukar menukar.

(3| Dalam hal haai) penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) 
menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuian spesiflkasi dan/atau 
jumlah barang pengganti dengan peijanjian tukar menukar, mitra 
tukar menukar berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidaksesuai 
tersebut,

(4) Dalam haJ kew^iban mitra tukar menukar untuk
melengkapi/memperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3| tidak 
dapat dipenuhi, maka mitra tukar menukar berkewajiban untuk 
menyetorkan selisih nilai Barang Miiik Daerah dengan barang pengganti 
kc rekening Kas Umum Daerah,

(5) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelidan kclengkapan 
dokumen barang pengganti. antara lain bukti kepemilikan, serta 
menyiapkan Bcrita Acara Serah Terima untuk ditandatangani oleh 
Pengeloia Barang dan mitra tukar menukar.

Pasal 388

(1) Berdasarkan penanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 386 ayat (5| Pengeloia Barang melakukan serah terima barang, 
yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). Pengeloia Barang mengajukan usulan penghapusan Barang 
Milik Daerah yang dilepas dan daftar barang Pengeloia kepada 
B u pa Use na Pengeloia Barang mencatat dan mengajukan permohonan 
pen eta pan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai 
Barang Milik Daerah.

Pasal 389

(1) Pelaksanaan tukar menukar Barang Milik Daerah yang didasarkan pada 
permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 huruf 
b, diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disertai data 
pendukung berupa:
a. rincian peruntukan;
b. Jenis/sprsifikasi;
c. lokasi/data teknis,
d. perkiraan nilai barang pengganti; dan
e. hal lain yang diperlukan.

(3) Pelaksanaan tukar menukar Barang Milik Daerah yang didasarkan pada 
kebutuhan Pengeloia Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 
sampai dengan Pasal 388 berlaku mutatis mutandis pada Pelaksanaan 
tukar menukar Barang Milik Daerah yang didasarkan pada permohonan 
dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (4),

Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar 

Pada Pengguna Barang

Pasal 390. /
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Pasal 390

lU Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar 
kepada Bupati melalui Pengelola Barang, dengan diaertai:
a. penjelaaan/pertimbangan tukar menukar;
b. surat pemyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukar yang 

ditandatangani oleh Pengguna Barang;
c. Peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota;
d. data administratif Barang Milik Daerah yang dilepas; dan 

c. rincian rencana kebutuhan barang pengganti,
(2| Data administratif Barang Milik Daerah yang dilepas sebagaimana 

dimaksud padaayat (1) huruf d. diantaranya:
a, status penggunaan dan bukii kepemilikan, gambar situaai termasuk 

lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai 
perolehan, untuk Barang Milik Daerah berupa tan ah;

b, tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, 
konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan, dan 
nilai buku, untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan;

c, tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, 
nilai perolehan. nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan 
kendaraan, untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau 
bangunan.

(3) Rincian rencana kebutuhan barang pengganti sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e, melipuli;
a. luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang 

wilayah, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah;
b. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana dan 

prasarana penunjang, untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan; 
dan/atau

c. jumlah, jenia barang. kondisi barang dan spesifikasi barang untuk 
Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

(4) Pelaksanaan tukar menukar Barang Milik Daerah pada Pengelola 
Barang sebagaimana dimaksud dalaxn Pasal 384 sampai dengan PasaJ 
388 ayat (1) berlaku mutatis mutandis pada pelaksanaan tukar 
menukar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

(5) Berdasarkan Berita Acara Serah Tenma, Pengguna Barang mengajukan 
usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang dilepas dari Daftar 
Barang Pengguna kepada Pengelola Barang serta Pengguna Barang 
mcncatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan 
terhadap barang pengganti sebagai Barang Milik Daerah.

Paragraf 4
Petjanjian dan Berita Acara Serah Terima 

Pasal 391

(1) Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian.
(2) Peijanjian aekurang-kurangnya memuat:

a. identitas pihak;
b. jenis dan nilai Barang Milik Daerah;
c. spesifikasi barang pengganti;
d. klausal bahwa dokumen kepemilikan 

diatasnamiikan pemerintah daerah;
barang

e. jangka.

pengganti

/
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e. jangka waktu penyerahan objek tukar menukar; 
r hak dan kewajiban para pihak;
g. ketentuan dalam hal te^jadi kahar {force majeur^;
h. sanksi; dan
i. penyelesaian persaliaihan.
Per^anjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar 
dengan Bupati.

Pasal 392

(1) Penyerahan Barang Milik Daerah dan barang pengganti dituangkan 
dalam Berita Acara Sarah Tarima sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 
388 ayat (1).

(2) E^rita Acara Sarah Tarima sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 
ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Pengelola Barang.

(3) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lam bat 1 (satu} bulan setelah tanggal
penandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti 
yang tel ah siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar 
ditandatangani.

|4) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat |2) 
dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan 
peijanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang belum eiap 
digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani,

(5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima hanya dapat dilakukan 
dalam hal mitra tukar menukar telah memenuhi seluruh ketentuan dan 
seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian tukar menukar.

Pasal 393

Bupati berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar secara sepihak
dalam hal Berita Acara Serah Terima Cictak ditandatangani sampai dengan
baias waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kelima 
Hibah

Paragraf I 
Prinsip Umura

Pasal 394

(1) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk 
kepenttngan:
a. sosial;
b. budaya;
c. keagamaan;
d. kemanusiaan,
e. pendidikan yang bersifat non komersial; dan
f. pcnyelenggaraan pemehntahan pusat/pemerintahan Daerah.

(2) Penyelenggaraan.
/
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(2) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f adalah tcrmasuk hubungan antar negara, 
hubungan anlara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, hubungan 
an tar a Pemerintah Daerah dengan masyarakat/lembaga intemasional, 
dan pelaksanaan kegiatan yang tnenunjang penyelenggaraan tugas dan 
fungsi pemerintah pusat atau Pemerint^ Daerah.

Pa sal 395

(1 j Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi pcrsyaratan:
a. bukan merupakan barang rahasia negara;
b. bukan merupakan barang yang menguasai b^at hidup orang 

banyak; atau
c. tidak digunakan lagi dalam penyelen^;araan tugas dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
(2) SegaJa biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung 

sepenuhnya oleh pihak pcnerima hibah.

Pa sal 396

(1) Barang Milik Daerah yang dihibahkan wajib digunakan aebagaimana 
ketentuan yang ditecapkan dalam naakah hibah,

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola 
Barang.

Pasal 397

(1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:
a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga 

kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersilat non 
komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah 
tangga. atau pemyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten 
bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga 
dimaksud;

b. pemerintah pusat;
c. Pemerintah Daerah lainnya;
d- pemerintah Desa;
e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana aJam dengan 

kriteria masyarakat berpenghasilan rend ah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; atau

f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2| Pemberian hibah kepada pemerintah Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal:
a. Barang Milik Daerah berskala lokal yang ada di Desa dapat 

dihibahkan kepemilikannya kepada Desa;
b. Barang milik Desa yang telah diambil dari Desa. oleh Pemerintah 

Daerah dikembalikan kepada Desa. kecuali yang sudah digunakan 
untuk faailitas umum.

Pasal 396

(1) Hibah dapat berupa;
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;

b. tanah..... /
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b. lanah dan/atau ban gu nan yang be rad a pada Pengguna Barang; 

dan
c. selain tan ah dan/auu bangunan.

(2| Tan ah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang 
set>agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tan ah 
dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan 
untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen 
Pelakaanaan Anggaran.

(3) Barang Milik Daerah selain tan ah dan/atau bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat [1} huruf c meliputi:
a. Barang Milik Oaerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari 

awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan
b. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih 

optimal apabila dihibahkan.
(4) Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1| dilakukan oleh Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Hi bah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasai 399

Pelaksanaan hi bah Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola 
Barang dilakukan berdasarkan;
a. inisiatif Bupati; atau
b. permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasai 397.

Pasai 400

(1} Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang yang 
didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud Pasai dalam 
399 huruf a. diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk 
melakukan peneUtian.

{2} PeneUtian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. peneUtian data administratif; dan
b, peneUtian fisik.

<3) peneUtian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2| 
huruf a dilakukan untuk meneliti;
a. status dan bukti kepemtUkan, gambar aituasi termasuk lokasi 

tanah. luas. kode barang, kode register, nama barang. nilai 
perolehan. dan peruntukan. untuk data Barang Milik Daerah 
berupa tanah;

b. tahun pembuatan, konstruksi. luas, kode barang, kode register, 
nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan 
untuk data Barang Milik Daerah berupa bangunan;

c. tahun perolehan, spesiflkasi/idemitas teknis, bukti kepemilikan, 
kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai 
buku. dan Jumlah untuk data Barang Milik Daerah berupa selain 
tanah dan/atau bangunan; dan

d. data calon penerima hibah.
(4) Dalam melakukan peneUtian terhadap data calon penerima hibah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Tim dapat melakukan 
klarifikasi kepada instansi yang benvenang dan berkompeten mengenat 
kesesuaian data raJon penenma hlbaii,

(S) PeneUtian. /
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(5) Penelttian fisik sebagaimana dimaksud pada aval (2] huruf b dilakukan 

dengan cara mencocokken fisik Barang Milik Daerah yang akan 
dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada 
ay at (3).

(6} Hasil pencil tian sebagaimana dimaksud pada ay at (3), ay at (4| dan ay at 
(5) dituangkan dalam berita acara penelitian,

(7| Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk 
menetapkan Barang Milik Daerah menjadi objek hibah.

(6) Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud 
pada ay at (7) Hibah dapat dQaksanakan. Bupati raelalui Pengelola 
Barang meminta surat pemyataan kesediaan menerima hibah kepada 
calon penerima hibah.

Pa sal 401

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada 
Bupati.

(2) Dalam hal hibah memeriukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih 
dahulu meng^yukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD.

(3) ApabiJa permohonan hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana 
dimaksud ayat pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan 
hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:
a. penerima hibah;
b. objek hibah;
c. niiai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat 

dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;
d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat 

dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; 
dan

e. peruntukan hibah.

Pa sal 402

(1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 401 ayat (3), Bupati dan pihak penerima hibah 
menandatangani naskah hibah.

(2) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang- 
kurangnya:
a. identitas para pihak;
b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
c. tujuan dan peruntukan hibah;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. klausul beralihnya tan^ung jawab dan kewajiban kepada pihak 

penerima hibah; dan
f. penyelesaian perselisihan.

(3) Berdasarkan naskah hibah seb^aimana dimaksud pada ayat (2), 
Pengelola Barang melakukan aerah terima Barang Milik Daerah kepada 
penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

(4| Berdasarkan. /
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(4) Berdasarkan B«nta Acara Serah Terima aebagaimana dimaksud pada 

ayat (3). Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan Barang 
Milik Daerah yang teiah dihibahkan.

Pasal 403

(1) Pelaksanaan hi bah Barang Milik Daerah pada pengelola barang yang 
didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah 
sebagaimana dimaksud Pasal 399 huruf b, diawali dengan 
penyampaian permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati.

[2] Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayac (1) memuat:
a. data pemohon;
b. alasan permohonan,
c. peruntukan hibah;
d. jenia/spesifikasi/nama Barang Milik Daerah yang dimohonkan 

untuk dihibahkan;
e. jum)ah/luaa/volume Barang Milik Daerah yang di mohonkan untuk 

dihibahkan;
f. lokasi/data teknis; dan
g. aurat pemyataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 404

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimakaud da lam Pasal 403 
ayat (1). Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.

(2) Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada 
pelaksanaan hibah yang didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 400 sampai dengan Pasal 402 berlaku mutatia 
mutandis terhadap tata card penelitian sampai dengan pelaksanaan 
serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada 
permohonan pihak pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403,

|3) Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola 
Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan 
hibah. disertai dengan alasannya.

Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah 

Pada Pengguna Barang

Pasal 405

(1) Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang 
diawali dengan pembentukan Tim Internal pada Perangkat Daerah oleh 
Pengguna Barang untuk melakukan penelitian.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penelitian data administratif; dan
b. penelitian (Isik.

(3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dilakukan untuk meneliti:
a. status dan bukti kepemilikan, gam bar situasi termasuk lokasi 

tanah, luas. kode barang. kode register, nama barang. nilai 
perolehan, dan peruntukan. untuk data Barang Milik Daerah 
berupa tanah;

b- tahuin........../
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tahun pembuatan, konstruksi, luas. kode barang. kode register, 
nama barang. nilai perolehan, nilai buku. dan status kepemilikan 
untuk data Barang Milik Daerah l>erupa ban gun an;
tahun perolehan, spesifikasi/identilas teknis, bukti kepemilikan, 
kode barang. kode register, nama barang, nilai perolehan. nilai 
buku, dan jumiah untuk data Barang Milik Daeralt berupa selain 
tanah dan/atau bangunan; dan 

data calon penerima Hibah.
(4) Penelittan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan 

dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan 
dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3).

(5) Hasi) penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
dituangkan dalam berita acara penelitian dan aelanjutnye disampaikan 
Tim kepada Pengguna Barang.

(6) Berdasarkan behta acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5). Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah kepada 
Pengelola Barang yang memuat:
a. data calon penerima hibah;
b. alasan untuk menghibahkan;
c. data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan;
d. peruntukan hibah;
e. tahun perolehan;
f. status dan bukti kepemilikan;
g. nilai perolehan;
h. jenis/spesinkasi Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk 

dihibahkan; dan
i. lokasi.

(7) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
disertai dengan surat pemyataan kesediaan menerima hibah.

Pa sal 406

Tata cara penelitian Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan yang 
berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 400 
berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian atas permohonan 
yang diajukan oleh Pt^ngguna Barang kepada Pengelola Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 405.

Pasal 407

(l| Pengelola Barang mengajukan permohonan persctujuan hibah kepada 
Bupati.

(2) Dalam hal hibah memerlukan peraetujuan DPRD, Bupati terlebih 
dahulu mengajukan permohonan peraetujuan hibah kepada DPRD.

(3) Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atau disetujui DPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) Bupati menetapkan pelaksanaan hibah. yang sekurang* 
kurangnya memuat:
a. penerima hibah;
b. objek hibah;

c. nilai.
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c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat 

dilakukan penyusutan. untuk tan ah dan/atau ban gun an;
d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat 

dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; 
dan

e. peruntukan hibah.
(4) Apabila permohonan Kibah t:dak disetujui< Bupati melaiui Bengelola 

Barang menerbitkan surat penoiakan kepada Pengguna Barang yang 
mengajukan permohonan disenai dengan alasannya.

(5) Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud 
pa da ay at (3), Pengelola Barang dan pihak penerima hibah 
menandatangani naskah hibah.

(6) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sekurang- 
kurangnya:
a. identitas para pihak;
b. jenisdan nilai barang yang dilakukan hibah;
c. tujuan dan peruntukan hibah;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak 

penerima hibah; dan
f. penyelesaian pcraelisihan.

(71 Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 
Pengelola Barang melakukan serah terima Barang Milik Dae rah kepada 
penerima hibah yang dituangkan daJam Benia Acara Serah Terima,

(8| Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7), Pengguna Barang meng^ukan usulan penghapusan Barang 
Milik Daerah yang telah dihibohkan.

Pasal 408

Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
dan selain tanah dan/atau bangunan yang dan aw*al pengadaanya 
direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dal am Pasal 398 
ayat (2j dan ayat (3} huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

Bagian Kecnam
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Paragraf I 
Prinsip Umum

Pasal 409

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah 
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan 
kinetja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya 
yang dimiliki Negara sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

(2) Penyertaan,
/
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(2| Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayai (1} dilakukan dcngan pertimbangan scbagai berikut;
a. Barang Milik Daerah yang dari awaJ pengadaaiinya seauai 

dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik 
Ncgara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara 
dalam rangka penugasan fwmeriniah; atau

b. Barang Milik Daerah iebih optimal apabila dikelola oleh Badan 
Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang 
dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

(3) Pcnyertaan modal Pemenniah Daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah.

(4) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ay at (2) yang tel ah 
disertakan dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan 
Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki 
Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikud ketentuan 
peraturan perundang* undangan.

Pasal 410

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat 
berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
c. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola 
Barang se telah mendapat persetujuan Bupati, sesuai batas 
ke wenangannya.

Pasal 411

(1| Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 410 ayat (1) hurut a dilakukan oleh Bupati, 
sesuai batas kewenangannya.

(2| Tanah dan/atau l>angunan yang berada pada Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 ayat (1) huruf b antara lain 
tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya 
direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah 
sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran, yaitu Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran.

(3j Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada 
pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 ayat 
(I) huruf c antara lain meliputi:
a. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari 

awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal Pemerintah 
Daerah;

b. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang Iebih 
optimal untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

Pasal 412. /
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Pasai 412

Penyertaan modal Pemerintah Dae rah dilaksanakan berdaaarkan analiaa 
kelayakan in vesta si mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
Atas Barang Miiik Daerah pad a Pengeloia Barang

Paaal 413

(!) Pengeloia Barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan;
a. Penilai sebagaimana dimaksud dalam Paaal 324. untuk tan ah 

dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal;
b. Tim yang ditetapkan oieh Bupatidan da pat melibatkan Penilai 

sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 325. untuk selain tanah 
dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal.

(2) Pengeloia Barang menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati.
(3) Bupali membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap:

a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

b. data administratif. diantaranya: tahun perolehan»
spesifikasi/identitas teknis. bukti kepemilikan, kodc barang, kode 
register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku.

c. kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah, 
sebagaimana dimaksud dalam Paaal 409.

(4) Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan 
modal pemerintah daerah dan/aiau Perangkat Daerah terkaii, yang 
dituangkan dalam dokumen hasil kajian.

(5) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
penyertaan modal pemerintah daerah layak dilaksanakan. maka caJon 
penerima penyertaan modal pemerintah daerah menyampaikan surat 
pemyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah 
yang berasal dari Barang Miiik Daerah.

(6) Tim menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4| dan sural pemyataan kesediaan menerima penyertaan 
modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (S) kepada 
Bupati.

Pasai 414

(1) f^engelola Barang mengajukan permohonan perse tujuan penyertaan 
modal pemerintah daerah kepada Bupati.

(2) Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan 
persetujuan DPRDf Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan 
persetujuan kepada DPRD.

(3) Apabila permohonan tidak disefujui oleh Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atau tidak disetujui oleh DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Pengeloia Barang 
memberitahukan pada calon penerima penyertaan modal dieertai 
dengan alasan.

(4) Apabila. /
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(4) Apabila permohonan penyertaan modal pemenntah daerah atas Barang 

Milik Daerah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ay at 
(1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Bupati menetapkan keputusan atas Barang Milik Daerah yang akan 
disertakan sebagai penyertaan modal.

(5) Pengelola Barang menyiapkan rancangan f^raturan Daerah tentang 
penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan Perangkat 
Daerah lerkait.

(6) Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada 
DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya 
ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal,

Pasal 415

(1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud da lam Pasal 414 ayat (6), Pengelola 
Barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah 
berpedoman pada keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 414 ayat (4).

(2) Berdasarkan peraturan daerah dan keputusan Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Elarang mclakukan scrah terima 
dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang 
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 416

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 415 ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan
Barang Milik Daerah yang telah dijadikan penyertaan modal pemerintah
daerah.

Paragraf 3
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
Atas Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 417

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah yang dari awal pengadaannya 
direncanakan untuk dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah 
daerah» maka Pengguna Barang melalui Pengelola Barang meng^ukan 
usul kepada Bupatidiserial pertimbangan dan kelengkapan data 
berupa:
a. data administratif, antara lain;

1. dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya;
2. nitai realisasi pelaksanaan anggaran; dan
3. keputusan penetapan status penggunaan.

b. dokumen hasil anaiisis kelayakan investasi mengenai penyertaan
modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah yang diarahkan umuk 
optimalisasi Barang Milik Daerah. maka pengajuan usui oleh Pengguna 
^rang melalui l^ngelola Barang kepada Bupati disertai pertimbangan 
dan kelengkapan data berupa:

a. data.
/
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a. data administratis antara lain tahun perolehan, 

spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode 
register, nama barang, dan nilai perolehan aiau nitai buku;

b. dokumen basil analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan 
modal sesuai keientuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara penyertaan modal pemerlntah daerah mengenai penilaian 
sampai dengan serah terima barang y^ng diaertakan sebagai 
penyertaan modal pemerintah daerah yang berada pada Pengelola 
Barang sebagaimana dimaksud daJam Pa sal 413 sampai dengan Pasal 
416 berlaku mutatis mutandis pada penilaian sampai dengan serah 
terima barang yang akan disertakan sebagai penyertaan modal 
pemerintah daerah yang berada pada pengguna barang,

Pasal 418

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang mengajukan 
usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang tclah dijadikan penyertaan 
modal pemerintah daerah.

BAB xm
PEMUSNAHAN

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum

Pasal 419

Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan apabila:
a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak 

da pat dtpindahtangankan; atau
b. terdapat alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 420

(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pen^na Barang set el ah mendapat 
persetujuan Bupad. untuk Barang Milik Daerah pada Pengguna 
Barang.

(2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati. untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola 
Barang.

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ay at (I) dan 
(2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 421

Pemusnahan dilakukan dengan cara:
a. dibakar;
b. dihancurkan;
c. ditimbun;
d. ditenggclamkan; atau
e. cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua.
/
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Bagman Kedua

Tata Cara Pemusnahan Pada Pen^una Barang

PasaJ 422

(1| Pengajuan permohonan pemuanahan Barang Milik Daerah dilakukan 
oleh Pengguna Barang kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) paling sedikit 
memuat:
a. pertimbangan dan alasan pemuanahan; dan
b, data Barang Milik Daerah yang diusulkan pemuanahan.

(3| Data Barang Milik Daerah sebagaimana dimakaud pada ayat (2) huruf b 
antara lain meliputi:
a. kode barang;
b. kode register;
c. nama barang:
d. tahun perolehan;
e. spesi^kasi barang;
f. kondisi barang;
g. jumlah barang;
h. bukti kcpemilikan untuk Barang Milik Daerah yang harus dilengkapi 

dengan bukti kepemilikan;
i. nilai perolehan; dan
j. nilai buku untuk Barang Milik Daerah yang dapat dilakukan 

penyusutan.
(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 

dokumen pendukung berupa:
a. surat pemyataan dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

yang sekurang-kurangnya memuat:
1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
2. pemyataan bahwa Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan, 

tidak dapat dimanfaaikan. dan/atau tidak dapat 
dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan,

b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk Barang Milik Daerah yang harus 
dilengkapi dengan bukti kepemilikan;

c. kartu identitas barang, untuk Barang Milik Daerah yang harua 
dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan

d. foto Barang Milik Daerah yang diuaulkan pemuanahan.

Pasal 423

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan 
Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat |l) meliputi:
a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan 

pemusnahan Barang Milik Daerah;
b. penelitian data admin istradf; dan
c. penelitian flaik.

(3) Penelitian....
/
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(3) Penelitian data admin istratif sebagaimana dimaksud pada ay at (2) huruf 

b dilakukan untuk mcneliti antara lain:
a. kode barang;
b. kode register;
c. nama barang;
d. tahun perolehein;
e. spesifikasi barang;
f. kondisi barang.
g. jumlah barang;
h. bukti kepemilikan untuk Barang Milik Daerah yang harus dilengkapi 

dcngan bukti kepemilikan;
I. nilai perolehan; dan/atau
j. nilai buku» untuk Barang Milik Daerah yang dapat dilakukan 

penyusutan.
(4) Penelitian Hsik scbagaimana dimaksud pada ay at (2) huruf c dilakukan 

dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerah vang akan 
dimusnahkan dengan data ad min istratif aebagaimana dimaksud pada 
ay at (3).

(5) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan 
persetujuan pemusnahan Barang Milik Daerah.

Pasal 424

(1) Apabila permohonan pemusnahan Barang Milik Daerah tidak disetujui, 
Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang melaJui Pengelola 
Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasan.

(2) Apabila permohonan pemusnahan Barang Milik Daerah disetujui, 
Bupati menerbitkan surat persetujuan pemusnahan Barang Milik 
Daerah.

(3) Surat persetujuan pemusnahan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2] paling scdikit memuat:
a. data Barang Milik Daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang 

sekurang'kurangnya mcliputi kode barang, kode register, nama 
barang, tahun perolehan, spesifikasi barang. kondisi barang, jumlah 
barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk Barang Milik Daerah 
yang dapat dilakukan penyusutan; dan

b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan 
Pemusnahan kepada Bupati.

Pa sal 425

(1) Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam PesaJ 424 ayat (2), Pengguna Barang 
melakukan pemusnahan Barang Milik Daerah.

(2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling 
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan 
pemusnahan Barang Milik Daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 424 ayat (2).

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2|. Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan Barang 
Milik Daerah.

Bagian Ketiga. /
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Bagian Ketiga
Tata Cara Pemusnahan Pada Pengelola Barang

Pasal 426

(1) Pengajuan permohonan pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan 
oleh Pengelola Barang kepada Bupati.

(2) Muatan mated surat permohonan pemusnahan pada Pengguna Barang 
serta kelengkapan dokumen pendukung aebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 422 ayat (2|. ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis 
terhadap muatan materi surat permohonan pemusnahan dan serta 
kelengkapan dokumen dukung pada Pengelola Barang.

PasaJ 427

(1) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan usuian 
pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 426.

(2) Tala cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan Barang Milik 
Daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam F^asal 
423 ayat (2). ayat (3). dan ayat {4} l>erlaku mutatis mutandis terhadap 
tata cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan Barang Milik 
Daerah pada Pengelola Barang

|3| Apabila permohonan pemusnahan Barang Milik Daerah tidak disetujui, 
Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan 
alasan.

(4) Apabila permohonan pemusnahan Barang Milik Daerah diset ujui, 
Bupati menerbitkan surat persetujuan pemusnahan Barang Milik 
Daerah-

(5| Surat persetujuan pemusnahan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
a. data Barang Milik Daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang 

seku rang* ku rangnya meliputi kode barang, kode register, nama 
barang, tahun perolehan. spesiflkasi barang. kondisi barang, jumlah 
barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk Barang Milik Daerah 
yang dapat dilakukan penyusutan; dan

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan 
pemusnahan kepada Bupati.

Pasal 428

(1) Berdaaarkan persetujuan pemusnahan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 ayat (4), Pengelola Barang 
melakukan pemusnahan Barang Milik Daerah.

(2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam betiia acara pemusnahan dan dilaksanakan paling 
lama I {satu] bulan sejak tanggal persetujuan pemusnahan Barang 
Milik Daerah dari Bupati.

(3) Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Pengelola Barang meng^ukan usuian penghapusan Barang 
^^lik Daerah.

BAB XIV. /
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BAB XIV 

PENOHAPUSAN

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum

Pasal 429

Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi:
a, penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/aiau Daftar Barang 

Kuasa Pengguna,
b, penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan 

c- penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pa sal 430

(1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang 
Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 huruf a, 
dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam 
penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 429 huruf b. dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah 
sudah ridak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

(3j Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 429 huruf c dilakukan dalam hal lerjadi penghapusan 
sebagaimana dimaksud pads ayat 11) dan ayat (2| disebabkan karena:
a. pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah 

tidak ad a upaya hukum lainnya;
c. menjalankan ketentuan undang-undang;
d. pemusnahan; atau
e. sebab lain.

Pasal 43 L

(L) Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola 
Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang 
disebabkan karena:
a. penyerahan Barang Milik Daerah;
b. pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah;
c. pemindahtanganan atas barang milik;
d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah 

tidak ada upaya hukum lainnya;
e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pemusnahan; atau
g. sebab lain.

(2j Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan 
sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi 
penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kccurian, terbakar, 
susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari 
keadaan kahar {force majeure).

Pasal 432. /
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Pasal 432

(1) Penghapusan sebagaimana dimakaud dalam Pasal 431 ay at (1) untuk
Barang MiJik Daerah pad a Pengguna Barang dilakukan dengan
menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang seielah 
mendapat pcrsetujuan Bupati.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ay at (1) untuk
Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan
menerbitkan keputusan penghapusan oleh Bupati.

(3) DikecuaJikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan 
Bupati sebagaimana dimaksud pada ay at (1) adalah untuk Barang Milik 
Daerah yang dihapuskan karena;
a, pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah;
b, pemindahtanganan; atau
c, pemusnahan.

(4) Bupati da pat mendelegasikan persetujuan penghapusan Barang Milik 
Daerah herupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk 
Oaftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

(5) Pelaksanaan atas penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat [4} dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah 

Pada Pengguna Barang Dan/Atau Kuasa Pengguna Barang

Pasal 433

(1) Penghapusan karena penyerahan Barang Milik Daerah kepada Bupati 
sebagaimana dimaksud d^m Pasal 431 ayat (1) huruf a dilakukan oleh 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang,

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan set el ah 
Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik 
Daerah.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) 
bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tan^al Berita Acara 
Serah Terima penyerahan kepada Bupati.

(4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, dengan 
melampirkan;
a. keputusan penghapusan; dan
b- Berita Acara Serah Terima penyerahan kepada Bupati.

(5) Berdasaxkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan Barang 
Milik Daerah pada daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 434

(1) Peru bah an Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna sebagai akibai dari penyerahan Barang Milik Daerah kepatla 
Bupati harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan 
Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2) Peru bah an /
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(2) Perubahan Daftar Barang Milik. Daerah sebagai akibat dan penycrahan 

Barang Milik Daerah dari Pengguna Barar^g kepada Bupati harus 
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

PasaJ 435

(1) Penghapusan karena pengalihan status penggunaan Barang Milik 
Daerah kepada Pengguna Barang lain sebagaimana dtmaksud daJam 
Pasal 431 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pen^una Barang/Kuasa 
Pengguna Barang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (Ij dilakukan setelah 
Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik 
Daerah.

(3) Keputusan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2| paling lama I (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola 
Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima pen gal than status 
penggunaan Barang Milik Daerah.

(4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada 
Bupaiidengan melampirkan:
a. keputusan penghapusan; dan
b, Berita Acara Serah Terima pengalihan status penggunaan Barang 

Milik Daerah.
(5| Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), Pengelola Barang melakukan penyeauaian pencatatan Barang Milik 
Daerah pada daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 436

(IJ Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan Barang 
Milik Daerah harus dicantumkan daiam laporan semesteran dan 
laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2) Perubahan daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pengalihan 
status penggunaan Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam 
laporan Barang Milik Daerah semesieran dan laporan tahunan.

Pasal 437

(1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) huruf c dilakukan oleh 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik 
Daerah.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2| paling lama 1 (aatu) 
bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara 
Serah Terima.

Milik Daerah karena 
Daerah disampaikan kepada

(4) Keputusan penghapusan Barang 
pemindahtanganan atas Barang Milik 
Pengguna Barang disertai dengan:
a. Risalah telang dan Berita Acara Serah Terima, dalam hal 

pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;

b. Berita. </
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b- Berita Acara Serah Terima, daJam hal pemindahtanganan dilakukan 

dal am bcntuk penjualaj^ tan pa lelang, tukar menukar, dan 
penyertaan modal pemerintah daerah; dan 

c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal 
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

(5) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat {4} kepada Bupati dengan melampirkan:
a. Keputusan Penghapusan, dan
b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah.

(6) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Pengelola Barang menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar 
Barang Milik Daerah.

Pasal 438

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan 
harus dicantumkan dalam laporan barang Pengguna/laporan barang 
Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan Pen^una Barang dan/atau 
Kuasa Pengguna Barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penghapusan 
karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan 
semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 439

(1) Penghapusan karena ad any a pulusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ad a upaya hukum 
iainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (I) huruf d 
dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan Barang Milik 
Daerah kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dfhapuskan, 

diantaranya meiiputi lahun perolehan, kode barang, kode register, 
nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau 
nilaj perolehan.

(3) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2} sekurang-kurangnya dilcngkapi dengan;
a. salinan/fotokopi putusan pengadQan yang telah dilegalisasi/disahkan 

oleh pejabat berwenang; dan 

b- fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
(4) Pengelola Barang melakukan penelilian terhadap permohonan 

penghapusan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2).

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang meiiputi:
a. penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah;
b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait Barang Milik 

Daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum Iainnya; 
dan

c- penelitian lapangan (on sire i/isiQ, jika diperlukan.

(10) Penelitian.
/



- 159 •
(6) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c 

dilakukan untuk memasiikan kesesuaian antara Barang Milik Daerah 
yang menjadi objek putusan pengadilan dengan Barang Milik Daerah 
yang menjadi objek pcrmohonan penghapusan.

(7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
Pengelola Barang mengajukan permohonon peraetujuan kepada Bupati.

Pa sal 440

(i| Apabila pcrmohonan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 439 ayat (2) tidak disetujui, Bupati melalui 
Pengelola Barang membcritahukan pada Pengguna Barang disertai 
dengan alasan.

(2} Apabila pcrmohonan penghapusan Barang Milik Daerah disetujui, 
Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan Barang Milik 
Daerah.

(3) Surat persetujuan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) memuat data Barang Milik Daerah yang 
disetujui untuk dihapuskan, diantaranya meliputi:
a. kode barang;
b. kode register;
c. nama barang;
d. tahun perolehan;
e. spesinkasi/identitas teknis;
f. kondisi barang;
g. jumlah;
h. nilai perolehan;
i. nilai buku untuk Barang Milik Daerah yang dapat dilakukan 

penyusutan; dan
y kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan 

Penghapusan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal 441

(1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
420 ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan kepuiusan penghapusan 
barang.

(2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) menjadi 
dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan 
penghapusan Barang Milik Daerah dari Oaftar Barang Pengguna 
dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

(3) Keputusan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling lama 1 (satu) butan diterbitkan oieh Pengelola 
Barang sejak langgal persetujuan penghapusan Barang Milik Daerah 
dari Bupati.

|4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada Bupati dengan 
mclampirkan keputusan penghapusan Barang Milik Daerah.

|5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3h Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah dari 
Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 442 /
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Pasal 442

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Pasal 440 dan Pa sal 
441 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum 
lainnya.

Pasal 443

|l) Perubahan Daftar Barang Pcngguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan 
semestcran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa 
Pengguna Barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Miiik Daerah sebagai akibat dari putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus 
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 444

(1) Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang- 
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) huruf e 
diawali dengan pengajuan permohonan penghapusan Barang Miiik 
Daerah oleh Pengguna Barang kepada Bupati mclalui Pengelola Barang.

(2| Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1| paling sedikit 
memuat;
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data Barang Miiik Daerah yang dtmohonkan untuk dihapuskan, 

yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan. kode barang, 
kode register, nama barang, jenis, identitas, kondiai. iokasi, nilai 
buku, dan/atau nilai perolehan.

(3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan 
penghapusan Barang Miiik Daerah dari Pengguna Barang seb^aimana 
dimaksud pada ayat (1).

(41 Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola 
Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati,

Pasal 445

(1) Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 444 ayat (4|, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan.

(2) Surat persetujuan penghapusan Barang Miiik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (11 paling sedikit memuat:
a. data Barang Miiik Daerah yang disetujui untuk dihapuskan. yang 

sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode 
register, nama barang. spesifikasi/identitas teknis. jenis, kondisi, 
jumlah. nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan

b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan 
penghapusan kepada Bupati.

(3) Berdasarkan........./
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(3) Berdasarkan persetujuan Bupaii sebagaimana dimaksud pada ay at (1), 

Pengguna Barang melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari 
Daftar Penggana Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna 
dengan berdasarkar^ keputusan penghapusan Pengdola Barang.

(4) Keputusan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ay at (3) diterbitkan paling lama 1 (satuj bulan o)eh PengeloLa 
Barang sejak tan^al persetujuan Bupati.

Pasal 446

(1| Pengguna Barang melaporkan penghapusan Barang Milik Daerah 
kepada Bupati, dengan melampirkan keputusan penghapusan yang 
dikeluarkan oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud da lam Pasal 
445 ayat (4).

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 445 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik 
Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 447

(1) Peru bah an Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna sebagai aJdbai dari melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran 
dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna 
Barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus 
dicantumkan dalam laporan semesteran den laporan tahunan.

Pasal 448

(1) Penghapusan Barang Milik Daerah karena pemusnahan pada Pengguna 
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1| huruf f 
dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

{2} Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (Ij 
dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan 
penghapusan Barang Milik Daerah.

(3) Keputusan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) 
bulan sejak tanggal berita acara pemusnahan.

(4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan disampaikan 
kepada Bupatidengan melampirkan keputusan penghapusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara pemusnahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3|.

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah pada 
Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 449. /
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Pasal 449

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuaaa 
Pengguna sebagai akibat dari pemuanahan harus dicantumkan dalam 
laporan semesteran dan laporan labunan pengguna barang atau kuasa 
pengguna barang.

(2| Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagaj akibat dan pemusnahan 
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tabu nan,

Pasal 450

(1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
431 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang.

(2) Pen^una Barang mengajukan permohonan penghapusan Barang Milik 
Daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sedikitnya 
memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, 

diantaranya meliputi tahun perolehan. kode barang, kode register, 
nama barang, jenis, idendtas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau 
nilai perolehan.

(3) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) da pat diajukan karena alasan;
a. hilang karena kecurian;
b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk 

hewan/ikan/tanaman; atau
c. keadaan kahar force majeure).

Pasal 451

(1) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan hilang 
karena kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 ayat (3) huruf 
a harus dilengkapi:
a. surat keterangan dari Kepolisian; dan
b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

yang sekurang kurangnya memuat:
1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
2. pemyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan Barang 

Milik Daerah tersebut hilang karena kecurian serta tldak dapat 
diketemukan; dan

3. pemyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa 
penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud diakibatkan ad any a 
unsur kclalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang 
menggunakan/penanggung jawab Barang Milik Daerah/Pen gurus 
Barang tersebut, maka tidak menulup kemungkinan kepada yang 
bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(2) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan 
terbakar, susut. menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk 
hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 ayat (3) 
huruf b harus dilengkapi;
a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

b. pemyataan. /
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b. pemyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengenai 

kebenaran permohonan yang diajukan;
c. pemyataan dari Pengguna Barang/Kuaaa Pengguna Barang bahwa 

Barang Milik Dae rah telah terbakar, susut. menguap, mencair, 
kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan

d. surat pemyataan sebagaimana dimakaud pada huruf c dilampiri haail 
laporan pemeriksaan/penelitian.

(3| Permohonan penghapusan Barang Milik Dae rah dengan alasan keadaan 
kahar (force niajefure) sebagaimana dimaksud dal am Pa sal 450 ay at (3) 
huruf c harus dilengkapi:
a, surat keterangan dari insiansi yang l^erwenang:

1. mengenai teijadi keadaan kahar {force majetire); atau
2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar {force 

majeurey, dan
b. pemyataan bahwa Barang Milik Daerah telah terkena keadaan kahar 

{force majeure) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pa sal 452

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan 
penghapusan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud daJam PasaJ 450 ay at (3).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan 

penghapusan;
b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode 

register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas Barang 
Milik Daerah, penetapan status penggiinaan, bukti kepemilikan 
untuk Barang Milik Daerah yang harua dilengkapi dengan bukti 
kepemilikan. nilai buku. dan/atau nilai perolehan; dan

c. penelitian Hsik untuk permohonan penghapusan karena alasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 450 ayat (3) huruf b dan huruf c 
jika diperlukan.

(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (U, 
Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada 
Bupatiuntuk penghapusan Barang Milik Daerah karena sebab lain.

Pasal 453

(1) Apabila permohonan pen^apusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
450 ayat (3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengguna 
Barang melaiui Pengelola Barang disertai dengan alasan.

(2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 
450 ayat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan 
penghapusan Barang Milik Daerah.

(3) Surat persetujuan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) memuat data Barang Milik Daerah yang 
disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi;
a. kode barang;
b. kode register;
c. nama barang;
d. tahun perolehan:
e. spesifikasi/identitas teknis;

f. kondisi barang /



Barang Mtlik Daerah yang dapat dilakukan 

untuk melaporkan p«laksanaan

• 164-
r. kondisi barang;
g. jumlah;
h. nilai perolehan;
i. nilai buku untuk 

penyuautan; dan
j. kewajiban Pengguna Barang 

penghapusan kepada Bupati.
(4) Berdasarkan peraetujuan Bupatisebagaimana dimakaud pada ayat (3), 

Pengeloia Barang menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 
(satu} bulan aejak tanggal persetujuan.

(5) Pengguna Barang melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari 
Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna 
berdasarkan Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada 
ayai (4).

Pasal 454

(1| Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati 
dongan melampirkan keputusan penghapusan Barang Miiik Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 ayat (4j.

(2| Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 453 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik 
Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

(3| Peru bah an Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna sehagai akibat dan sebab lain harus dicantumkan dalam 
laporan semesteran dan laporan cahunan Pengguna Barang dan/atau 
Kuasa Pengguna Barang.

(4) Peru bah an Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain 
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah 

Pada Pengelola Barang

Pasal 455

(1) Penghapusan karena penyerahan Barang Milik Daerah kepada 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 ayat |l) 
huruf a dilakukan oleh Pengelola Barang.

(2) Penghapusan seb^aimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
Bupatimenerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Daerah.

(3) Keputusan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak 
tanggal Berita Acara Serah Terima penyerahan kepada Pengguna 
Barang.

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada 
Bupatidengan melampirkan keputusan penghapusan dan Berita Acara 
Serah Terima penyerahan kepada Pengguna Barang sebagaiamana 
dimaksud pada ayat {3|.

(5J Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencataian Barang 
Milik Daerah pada Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 456.
/
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Pasal 456

(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai aid bat dari penyerahan 
Barang Milik Dae rah kepada Pengguna Barang harus dican tunikan 
dalaxn laporan aemesteran dan laporan tabunan pengelola barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai aklbat dari penyerahan 
Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang harua dicantumkan 
dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 457

(!) Penghapuaan karena pemindahtanganan atas Barang Miiik Daerah 
kepada Pihak Lain sebagai man a dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) 
huruf c dilakukan oleh Pengelola Barang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelab 
Bupatimenerbitkan keputusan penghapuaan Barang Milik Daerah.

(3) Keputusan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2| paling lam bat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupatisejak 
tanggal Berita Acara Serah Terima.

(4| Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada 
Bupatidengan melampirkan keputusan penghapusan yang disertai 
dengan;
a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima. apabila 

pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara 
lelang;

b. Berita Acara Serah Terima. apabila pemindahtanganan dilakukan 
dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan 
penyertaan modal pemcriniah daerah; dan

c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, apabila 
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Pengelola Barang men^apuskan Barang Milik Daerah dari 
Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 458

(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari 
pemindahtanganan Barang Milik Daerah harus dican tumkan dalam 
laporan barang semesteran dan tahunan Pengelola Barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
pemindahtanganan Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam 
laporan Barang Milik Daerah semesteran dan tahunan.

Pasal 459

(!) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ad a upaya hukum 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) huruf d 
dilakukan oleh Pengelola Barang.

(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati 
yang sekurang-kurangnya memuat: 

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data. /
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b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, 

sekurang'kurangnya meliputi tahun peroiehan. kodc barang, kode 
register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi. nilai buku, 
dan/atau nilai perolehan.

(3) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pad a ay at (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan;
a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan 

oleh pejabai berwenang; dan
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

(4) Bupati melakukan peneLitian terhadap permohonan penghapusan 
Barang Milik Daerah dari Pengelola B^ang sebagaimana dimaksud 
pada aval (3).

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (41 meliputi:
a. penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah;
b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait Barang Milik 

Daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; 
dan

c. penelitian lapangan (on site irisit), jika diperlukan, guna memastikan 
kesesuaian antara Barang Milik Daerah yang menjadi objek putusan 
pengadilan dengan Barang Milik Daerah yang menjadi objek 
permohonan penghapusan.

(6) Dalam hal permohonan penghapusan Barang Milik Daerah tidak 
disetujui. Bupati memberitahukan kepada I^ngelola Barang disertai 
dengan alasan.

(7) Dalam hal permohonan penghapusan Barang Milik Daerah disetujui, 
Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan Barang Milik 
Daerah.

(8) Surat persetujuan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya memuat:
a, data Barang Milik Daerah yang disetujui untuk dihapuakan, 

sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama 
barang, tahun perolehan, spesifika si/identitas leknia, jenia. kondisi, 
jumlah, nilai buku. dan/atau nilai perolehan; dan

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan 
penghapusan kepada Bupati.

Pa sal 460

(1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 
459 ayat (7). Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang.

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Pengelola Barang melakukan penghapusan Barang Milik 
Daerah dari Daltar Barang Pengelola.

(3) Keputusan penghapusan Barang Milik Daerah diterbitkan oleh Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1| paling lama 1 (satu) bulan sejak 
tanggal persetujuan.

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati 
dengan melampirkan keputusan penghapusan Barang Milik Daerah.

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3). Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah dari 
Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 461
/
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PasaJ 461

Penghapusan aebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 daj^ Pasal 460 
hanya dilakukan karena adanya puxuaan pengadilan yang teiah 
memperoleh kekuatari hukum tetap dan sudah ddak ada upaya hukum 
lainnya.

Pasal 462

(1| Peru bah an daftar barang Pengelola sebagai akibat dari putusan 
pengadilan yang teiah memperoleh kekuatan hukum tetap harus 
dicantumkan dalam laporan semeateran dan laporan tahunan 
pengelola barang.

(2) Peru bah an Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan 
pengadilan yang teiah memperoleh kekuatan hukum tetap harus 
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 463

(1) Penghapusan Barang Milik Daerah karena melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
431 ayat (1) huruf c diawali dengan mengajukan permohonan 
penghapusan Barang Milik Daerah dari Pengelola Barang kepada 
Bupab.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1| paling sedikit 
mcmuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, 

yang sekurang-kurangnya meliputi tahun pcrolehan, kode barang, 
kode register, nama barang, Jenis. identitas, kondisi, lokasi, nilai 
buku dan/atau nilai perolehan.

(3) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan 
Barang Milik Daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).

(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah;
b. penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait Barang 

Milik Daerah; dan
c. penelitian lapangan (on site uisil), jika dip>ertukan, guna 

memastikan kcsesuaian antara Barang Milik Daerah yang menjadi 
objek peraturan perundang-undangan dengan Barang Milik Daerah 
yang menjadi objek permohonan penghapusan.

Pasal 464

(!) Apabila Bupau menyetujui basil penelitian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 463 ayat (4). Bupati menerbitkan surat persetujuan 
penghapusan.

(2| Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (l| 
paling sedikit memuat:

a. data. /
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a. data Barang Milik Daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang 

sekurang-kurangnya meltputi kodt barang. kode register, nama 
barang. spesifikasi/identitas teknis. kondisi. jumiah. niiai buku, 
dan/atau niiai perolehan;

b. kewajiban Pengelola Barang untuk mclaporkan pelaksanaan 
penghapusan kepada Bupati.

(3} Berdasarkan persetujuan Bupatisebagaimana dimaksud pada ayat (1|, 
Pengelola Barang melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari 
Daftar Pengelola Barang berdasarkan keputusan penghapusan Bupati.

(4) Keputusan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ditcrbitkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak 
tanggai persetujuan.

PasaJ 46$

(1} Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati 
dengan melampirkan keputusan penghapusan.

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 464 ayat (4) Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik 
Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 466

(1| Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan harus dican tumkan dalam 
laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.

(2| Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus 
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 467

(1) Penghapusan Barang Milik Daerah karena pemusnahan pada 
Pengelola Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) 
hunif f dilakukan dengan ketentuan.

(2) Penghapusan .scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pengelola Barang setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan 
Barang Milik Daerah.

(3) Keputusan penghaousan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada avat (2| diterbitkan oleh Bupati paling lam bat \ |satu) bulan sejak 
tanggai berdasarkan berita acara pemusnahan.

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati 
dengan melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud 
pada pada ayat (2) dan berita acara pemusnahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah dari 
Daftar Barang Milik Daerah,

Pasal 468

(1) Perubahan Daftar Barang Pen^lola sebagai akibat dari Pemusnahan 
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan 
pengelola barang

(2) Perubahan. /
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(2) Perubahan Daftar Barang Mi Ilk Daerah aebagai akibat dari 

pemusnahan Barang Milik Daerah hams dicantumkan dalam laporan 
semesteran dan laporan tahunan.

PasaJ 469

(1) l^nghapusan karena sebab lain sebagaimana dtmaksud daiam Pa sal 
431 ay at (L) huruf g dilakukan oleh Pengelola Barang.

(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan Barang Milik 
Daerah kepada Bupati yang paling sedikit memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, 

yang diantaranya meliputi kode barang, kode register, nama 
barang, nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, 
kondisi barang, lokasi. nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

(3) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pad a ay at (2| dapat diajukan karena alasan:
a. hilang karena kecurian;
b. terbakar, susut, menguap. mencair. kadaluwarsa, mat! untuk 

hewan/ikan/tanaman; dan/atau
c. keadaan kahar (force majeuref

(4) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan hilang 
karena kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf a harus 
dilengkapj:
a. Surat Keterangan dari Kepolisian;
b. Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya 

memuat:
1. identitas Pengelola Barang;
2. pemyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan Barang 

Milik Daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat 
diketemukan; dan

3. pemyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa 
penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud diakibatkan 
ad any a unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang 
menggunakan/penanggung jawab Barang Milik 
Daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menu tup 
kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan 
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang'undangan.

(5) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan 
terbakar. ausut, menguap. mencair. kadaluwarsa, mati untuk 
hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
harus dilengkapi:
a. identitas Pengelola Barang;
b. pemyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran 

permohonan yang diajukan;
c. pemyataan bahwa Barang Milik Daerah telah, terbakar, susut, 

menguap, mencair. kadaluwarsa, mat! untuk 
hewan/ikan/tanaman; dan

d. surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri 
haail laporan pemeriksaan/penelitian.

(6) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan 
keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c harus dilengkapi:
a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:

1. mengenai. /
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1. mengenai teijadinya keadaan kahar {force majeu/t^; atau
2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar {force 

majeur^; dan
b. pemyataan bahwa Barang Milik Daerah telah terkena keadaan 

kahar {force majeur^.
(7) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan 

Barang Milik Daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud 
pada ay at (3).

(8| Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7j meliputi:
a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan 

penghapusan;
b. penelitian data administratif sedikilnya terhadap tahun perolehan, 

spesifikasi/identitas Barang Milik Daerah, penetapan status 
penggunaan, bukti kepemilikan untuk Barang Milik Daerah yang 
harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau 
nilai perolehan; dan

c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c jika 
diperl ukan.

Pasal 470

(1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 469 ayat (3) tidak disetujui, Bupati member!tahukan kepada 
Pengelola Barang disertai dengan alasan.

(2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 469 ayat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetiyuan 
penghapusan Barang Milik Daerah.

(3) Surat persetujuan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2| memuat data Barang Milik Daerah yang 
disetujui untuk dihapuskan, yang paling sedikit meliputi:
a. kode barang;
b. kode register;
C. nama barang;
d- tahun perolehan;
e. spesifikasi / identitas teknis;
f. kondisi barang;
g. Jumlah;
h- nilai perolehan;
i. nilai buku untuk Barang Milik Daerah yang dapat dilakukan 

penyusutan; dan
j. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan 

penghapusan kepada Bupati.
(4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Bupati menetapkan keputusan pen^apusan paling lama I (satu) 
bulan sejak tanggal persetujuan.

(5) Pengelola Barang melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari 
Daftar Barang Pengelola berdasarkan keputusan penghapusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 471 /



- 171 •
PasaJ 471

(1) Pengelola Barang menvampaikan laporan penghapusan kepada Bupati 
dengan melampirkan keputusan penghapusan Barang Milik Dae rah.

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 470 ay at (4), Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik 
Daerah dari Daftar Barang Milik Dae rah.

(3) Perubahan Dafiar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain 
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

BAB XV
PENATAUSAHAAN

Bags an Kesatu 
Pembukuan

Pasal 472

(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang 
Milik Daerah yang l>erada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar 
Barang Pengelola menu rut penggolongan dan kodefikasi barang.

(2) Pengguna Barang/Kuasa Penggunu Barang harus melakukan 
pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang status 
penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Dsi/tar Barang Kuasa 
Pengguna men unit penggolongan dan kodefikasi barang.

Pasal 473

(1) Pengelola Barang menghimpun daftar barang Pengguna/daftar barang 
Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 ayat (2).

(2) Pengelola Barang menyusun daftar Barang Milik Daerah berdasarkan 
himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar barang Pengelola 
menu rut penggolongan dan kodefikasi barang.

(3) Dalam daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
termasuk Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

Bagian Kedua 
Inventarisasi

PasaJ 474

(1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ()) 
berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerja^n, inventarisasi 
dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.

(3) Peng^na Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dan ayat (2] kepada Pengelola 
Barang paling lama 3 (tiga) buian setelah seleaainya Inventarisasi,

Pasal 475.
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Fasal 475

Milik Daerah berupa 
penguasaannya paling

Pengelola Barang melakukan inventarisasi Barang 
tan^ dan/atau bangunan yang berada dalam 
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga 
Pelaporan

Pasal 476

(1) Kuasa Pengguna Barang harus menyuaun laporan barang Kuasa 
Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan 
untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna 
Semes le ran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ay at (Ij sebagai 
bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteron dan tahunan.

(3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah 
untuk disampaikan kepada Pengelola barang.

Pasal 477

(1) Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran 
dan laporan barang Pengelola tahunan.

(2) Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna 
semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 476 ayat (2) serta laporan barang Pengelola 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan 
laporan Barang Milik Daerah.

(3) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemeiintah Daerah.

BAB XVI
SISTEM INFORMASI MANAGEMEN ASET 

Pasal 478

(1) Sisiem Informasi Managemen Aset Daerah mcrupakan aistem dalam 
pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi perencanaan kebutuhan 
dan penganggaran, p>engadaan( penggunaan, pemanCaatan, 
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtangananf 
pemusnahan, penghapusan, pena^usahaan, pengawasan dan 
pengendalian.

(2) Si stem Informasi Managemen Aset Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi.

BAB XVII
PENGAWASAN DAN PENGENDAUAN

Pasal 479. /
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Pasal 479

Pengawasan dan pengendaJian pengelolaan Barang Milik Dae rah dilakukan
oleh:
a. Pen^una Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
b. Pengelola Barang melaJui pemantauan dan invesdgaai.

Pa sal 480

(I) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap 
penggunaan. pemanfaatan. pemindahtanganan. penatausahaan. 
pemeliharaan, dan pengamanan Barang Miiik Daerah yang berada di 
dalam penguasaannya.

|2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana climaksud pada 
ayat (1) unluk Unit Keija Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kuasa 
Pengguna Barang.

(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparai 
pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut 
hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (!2).

(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pen^una Barang menindaklanjuti hasil 
audit sebagaimana dimaksud pada ayat {3) sesuai ketentuan peraturan 
perund an g-u n d a n gan.

Pasa] 481

(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas 
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan. dan pemindahtanganan 
Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, 
pemanfaatan. dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (t) 
dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat 
pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas 
pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan. dan pemindahtanganan 
Barang Milik Daerah.

(3| Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 
Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan 
perundang* u ndaagan.

BAD XVlIl
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pa sal 482

(1) Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum 
Daerah merupakan kekayaan Daerah yang ddak dipiaahkan untuk 
menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang 
bersangkutan.

(2) Pengeiolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} 
mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
pengeiolaan Barang Milik Daerah. kecuali terhadap barang yang 
dikeloia dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan 
kegiatan pe lava nan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan 
Layanan Umum Daerah mempedomani ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

{3} Ketentuan.
/
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(3| Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah 

yang dikclola dan/atau dimanraatkan sepenuhnya untuk 
menyelenggarakan kegiatan peiayanan umum sesuai dengan tugas dan 
fungai Bad an Lay an an Umum Daerah sebagaimana dimaksud pad a 
ayal (2) diatur dangan Peraturan Bupati.

BAB XIX
BARANG M3 UK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum

Paaal 483

Rumah negara merupakan Barang Milik Dae rah yang diperuntukkan 
scbagai tern pat tinggal atau hunian dan sarana pern binaan serta 
menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil 
Pemerintah Daerah.

Pasai 484

(1) Bupati menetapkan status penggunaan golongan rumah negara.
(2) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 3 

(tiga) golongan, yaitu:
a. rumah negara golongan I;
b. rumah negara golongan II; dan
c. rumah negara golongan III.

(3} Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada pemohonan penetapan status penggunaan yang 
diajukan oleh Pengguna Barang.

Pasai 485

(1) Rumah negara golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasai 484 
ayat (2) huruf a, adalah rumah negara dipergunakan bagi pemegang 
jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal 
di rumah tersebut serta hak pen^uniannya terbatas selama pejabat 
yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.

(2) Rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasai 484 
ayat (2) huruf bf adalah rumah negara yang mempunyai hubungan 
yang tidak dapat dipisahkan dan suatu f^rangkat Daerah dan hanya 
disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah.

(3) Termasuk daJam rumah negara golongan 11 adalah rumah negara yang 
berada dalam satu kawasan dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja, 
rumah susun dan mess/asrama Pemerintah Daerah.

(4| Rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4S4 
ayat (2) huruf c, adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I 
dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

Pasai 486

(1| Barang Milik Daerah berupa rumah negara hanya dapat digunakan 
sebagai tern pat tinggal pejabat atau pegawai negeri sipil Pemerintah 
Daerah yang bersangkutan yang memiliki Surat Izin Penghunian,

(2) Pengguna.
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(2) Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan Barang Milik 

Daerah berupa rumah negara Golongan I dan rumah negara golongan 
II dal am menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

(3) Pengguna Barang rumah negara golongan I dan rumah negara 
golongan H wajib menyerahkan Barang Mtlik Daerah berupa rumah 
negara yang tidak digunakan kepada Bupati.

Pasal 487

(1) Surat l2in Penghunian aebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 ay at 
(1) untuk rumah negara golongan I ditandatangani Pengelola Barang.

(2) Surat l2in Penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 ay at 
(1| untuk rumah Negara golongan 11 dan golongan UI ditandatangani 
Pengguna Barang.

Pasal 488

(1) Suami dan istri yang masing-masing berstatus pegawai negeri sipil 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan, hanya dapat menghuni satu 
rumah negara.

(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hanya dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas dan 
bertempat tinggal di daerah yang berlainan.

Bagian Kedua 
Penggunaan

Pasal 489

(1) Barang Milik Daerah berupa rumah negara dapat dilakukan alih status 
penggunaan.

(2) Alih status penggunaan:
a. an tar Pengguna Barang untuk rumah negara golongan 1 dan rumah 

negara golongan II;
b. dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang rumah negara 

golongan lllf untuk rumah negara golongan II yang akan dialihkan 
statusnya mcnjadi rumah negara golongan HI; atau

c. dari Pen^una Barang rumah negara golongan III kepada Pengguna 
Barang, untuk rumah negara golongan III yang telah dikembalikan 
status golongannya menjadi rumah negara golongan II.

(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan seteiah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari 
Bupati.

(4) Alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
hanya dapat dilakukan apabila Barang Milik Daerah berupa rumah 
negara telah berusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki 
oleh pemerintah daerah atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya 
sehagai rumah negara.

(5) Usulan alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, harua disertai sekuang-kurangnya dengan:
a. persetujuan tertulis dari Bupatimengenai pengalihan status 

golongan rumah negara dari rumah negara golongan 11 menjadi 
rumah negara golongan IH;

b. surat. /
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b. 8urat pemyataan bersedia menerima pengalihan dari Pengguna 

Bar an g rumah negara golongan 111;
c. aalinan keputusan penetapan status rumah negara golongan II;
d. salinan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara golongan II; dan
e. gambar ledger/gam bar arsip berupa rumah dan gam bar situasi.

(6) Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan 
keabsahan data dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka 
peng^juan usulan pengalihan status penggunaan.

(7) Proses pengajuan dan pemberian persetujuan alih status penggunaan 
mengikuti ketentuan mengenai alih status penggunaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pa sal S3 sampat dengan Pa sal 59.

Pa sal 490

(1) Dalam hal diperiukan Bupati dapat melakukan alih fungsi Barang 
Mtlik Daerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara 
golongan II, menjadi bangunan k an tor.

(2) Alih fungsi Barang Milik Daerah berupa rumah negara golongan 1 dan 
rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud pada ay at (1) 
ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara 

Pa sal 491

(1) Remind ah tan gan an dalam bentuk penjualan rumah Negara hanya 
dapat dilakukan terhadap Barang Milik Daerah berupa rumah negara 
golongan III.

(2) Penjualan Barang Milik Daerah berupa rumah negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penghuni yang sah.

(3| Penjualan Barang Milik Daerah berupa rumah negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme tidak secara 
lelang.

(4) Penjualan Barang Milik Daerah berupa rumah negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap rumah negara 
yang tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 492

(1) Penjualan rumah negara golongan 1(1 dilakukan oleh Pengelola Barang 
setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.

(2) Penjualan Barang Milik Daerah berupa rumah negara golongan 111 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk 
pengalihan hak rumah negara golongan 111.

(3) Dalam hal usulan penjualan Barang Milik Daerah berupa rumah 
negara golongan 111 disetujui, maka Bupati menerbitkan surat 
persetujuan penjualan Barang Milik Daerah berupa rumah negara 
golongan 111.

(4) Dalam hal usulan penjualan Barang Milik Daerah berupa rumah 
negara golongan IN tidak disetujui. maka Bupati menerbitkan surat 
penolakan usulan penjualan Barang Milik Daerah berupa rumah 
negara golongan 111 disertai alasannya.

Pasal 493.
/
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Pasal 493

(1| Penghu an uaul penjualan Barang Milik Daerah berupa rumah negara 
golongan 111 dilakukan oleh Pengguna Barang rumah negara golongan 
111 kepada Bupati, yang sekurang-kurangnya diaertai dengan data dan 
dokumen:
a. surat pemyataan dari Pengguna Barang rumah negara golongan 111 

yang menyatakan bahwa rumah negara yang diusulkan untuk dijual 
tidak dalam keadaan sengketa;

b. keputusan penetapan status rumah negara golongan Hi;
c. persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan Barang 

Milik Daerah;
d. Surat tjin Penghunian rumah negara golongan Hi;
e. gam bar / ledger, lokaai, tahun perolehan, luas tan ah. dan bangunan 

rumah negara golongan 1(1; dan
r. surat pemyataan kelayakan pengalihan hak rumah negara golongan 

111 dari Pengguna Barang rumah negara golongan Id.
(2) Pengguna Barang rumah negara golongan HI bertanggungjawab penuh 

atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).

Pasai 494

(1) Rumah negara yang dapat diaiihkan haknya adalah rumah negara 
golongan IH yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun acau lebih dan 
tidak dalam keadaan sengketa.

(2) Umur rumah negara sebagaimana dimaksud p>ada pada ayat (Ij, 
diporhitungkan berdasarkan penetapan status atau pengalihan status 
oleh Bupati,

(3) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2| 
hanya dapat diaiihkan haknya kepada penghuni atas permohonan 
penghuni mdalui Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(4) Penghuni rumah negara golongan IH dapat mengajukan permohonan 
pengalihan apabila yang bersangkutan telah mempunyai masa keija 10 
(sepuluh) lahun atau lebih sebagai pegawai negeri sipil pemermtah 
daerah yang bersangkutan.

(5) Dalam hal suami dan istri masing-masing men dapat Surat Izin 
Penghunian untuk menghuni rumah negara golongan III, maka 
pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
diberikan kepada salah satu dari suami dan ssth yang bersangkutan 
dan belum pemah mcmbeli atau memperoleh fasilitaa rumah dan/atau 
tanah dari pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

(6) Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang telah memperoleh rumah 
dan/atau tanah dari pemerintah. tidak dapat lagi mengajukan 
permohonan pengalihan hak atas rumah negara golongan III.

(7) Pengalihan hak rumah negara golongan HI kepada penghuninya 
ditetapkan oleh Bu|>ati.

Pasai 495

(1) Penghuni rumah negara golongan U1 yang dapat mengajukan 
permohonan pengalihan hak kepada Pengguna Barang harus 
memenuhi ^arat-syarat sebagai berikut: .

a. pegawai.......  ^
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a. Pegawai negeri aipil pcmerintah daerah yang bersangkutan:

1. mempunyai masa ketja sekurang-kurangnya 10 (seputuh) 
tahun;

2. memiliki Surat [zin Penghunian yang sah; dan
3. belum pemah membeli atau memperoieh fasilitas rumah 

dan/atau tan ah daii pcmerintah berdasarkan ketentuan 
peraturan peru ndang-undangan.

b. Pensiunan pegawai negeri aipil pemerintah daerah yang 
bersangkutan;
1. menerima pensiun dari Negara;
2. memiliki Surat izin Penghunian yang sah; dan
3. belum pemah membeli atau memperoleh faailitas rumah 

dan/atau tan ah dari pemerintah, berdasarkan peraturan 
perundan g- u n d angan.

c. Janda/duda pegawai negeri aipil pemerintah daerah yang 
bersangkutan:
1. masih berhak menerima tunjangan penaiun dari Negara, yang:

a) almarhum suaimnya/isterinya sekurang-kurangnya 
mempunyai masa keij^t 10 (aepuluh) tahun; atau

b) masa keija almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan 
jangka waktu sejak yang besangkutan menjadi janda/duda 
betjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

2. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah; dan
3. belum pemah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 

dan/atau tan ah berdasarkan peraturan peru ndang-undangan.
d. Janda/duda pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan 

sebagai pahlawan berdasarkan peraturan peru ndang-undangan:
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
2. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah; dan
3. belum pemah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 

dan/atau tan ah dari pemerintah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan.

e. Pejabat negara, janda/duda pejabat negara;
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
2- memiliki Surat Izin Penghunian yang sah; dan 

3. belum pemah membeli atau memperoleh faailitaa rumah 
dan/atau tan ah dari pemerintah berdasarkan peraturan 
perundang- und angan.

(2) Apabila penghuni rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meninggal dunia. maka pengajuan permohonan 
pengaiihan hak atas rumah negara dimaksud dapat diajukan oleh 
anak sah dari penghuni yang bersangkutan.

(3) Apabila pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang 
bersangkutan/penghuni yang bersangkutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka rumah 
negara kembali ke pemerintah daerah.

(4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna 
Barang mengajukan usulan penjualan rumah negara golongan UI 
Kepada Bupati.

(5) Bupati. /
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(5) Bupati melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan 

pertimbajigaji persetujuan Bupati ataa permohonan yang diajukan 
penghuni rumah negara goLongan 111 sebagaimana dtmaksud pada ay atw-

Pa sal 496

(1) Bupati inelaJul Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk
melakukan penilaian atas rumah negara golongan III yang akan 
dialihkan dan hasil penilaian dilaporkan kepada Bupati.

(2) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 495 ay at (5), Bupati dapat membentuk Tim.

(3) Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita Acara dan 
disampaikan kepada Bupati sebagai bah an pertimbangan persetujuan 
penju^an rumah negara golongan III.

(4) Bupad menyetujui dan menetapkan pengalihan hak rumah negara 
golongan III berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ay at (3j.

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan 
menerbitkan surat persetujuan dan penetapan dengan menerbitkan 
surat keputuaan.

(6) Pelaksanaan penjualan Barang Milik Daerah berupa rumah negara 
golongan III dalam bentuk pengaJihan hak hams dilaporkan kepada 
Bupati dengan meiaxnpirkan salinan keputusan pengalihan hak rumah 
negara dan penetapan harga rumah negara golongan 111 setelah 
penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(71 Dalam hal Bupati tidak menyetujui atas pengajuan permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 ayat (1) Bupad 
memberitahukan kepada Pengguna Barang rumah negara golongan III 
disertai alasannya untuk disampaikan kepada pengguni rumah negara 
golongan HI.

Pasal 497

(1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 
ayat (5) Bupati menetapkan harga rumah beserta tanahnya 
berdasarkan hasi) penilaian.

(2) Harga rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dart nilai wajar.

Pasal 498

(1) Pengalihan rumah negara golongan HI dilakukan dengan cara sewa 
beU.

(2) Bupati menandatangani surat peijanjian sev.a beU rumah negara 
golongan HI.

(3) Pern bay aran harga rumah negara golongan Ilf dapat dilaksanakan 
secara angsuran dan diaetor ke Kas Umum Daerah.

(4) ApabiJa rumah yang dialihkan haknya terkena rencana lata ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dapat dilakukan 
secara tunai.

(5) Pembayaran.
/
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(5) Pembayaran angsuran pertama ditetapkan piling sedikit 5% (lima 

perseratus) dan harga rumah negara G^longan III dan dibayar penuh 
pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani, sedang sisanya 
diangaur dalam jangka waktu paling atngkac 5 (lima) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluhj tahun dan sesuai ketentuan peraturan 
peru ndan g* u n dan ga n.

Pasai 499

(1) Penghuni yang tclah mcmbayar lunaa harga rumah negara golongan DI 
beserta tanahnya, mempcroleh:
a, penyerahan hak milik rumah; dan
b. pelepasan hak atas tanah.

(2) Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak miJik dan pelepasan 
hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ay at (1)» wajib 
mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan,

(3) Pelepasan hak atas tanah dan/atau penyerahan hak milik rumah serta 
penghapusan dan daftar Barang Milik Daerah ditetapkan dengan 
keputusan Bupati.

(4) Bupati menyerahkan surat keputusan penyerahan hak milik rumah 
dan pelepasan hak atas tanah kepada penghuni yang telah mcmbayar 
lunas harga rumah beserta harga tanahnya sesuai peijanjian sewa beli 
sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 498 ay at (2|.

(5) Penghuni yang telah memperoleh surat keputusan penyerahan hak 
milik rumah dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud 
pada ay at (4) wajib mengajukan permohonan hak untuk memperoleh 
sertiitkat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan se tern pat sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas 
tanah untuk dilindaklanjuti dengan penghapusan dan Daftar Barang 
Milik Daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan Rumah Negara

Pasal 500

(1) Penghapusan Barang Milik Daerah berupa rumah negara dilakukan 
berdasarkan keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh:
a. Pengelola Barang untuk penghapusan dan Daftar Barang 

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; dan
b. Bupati untuk penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah 

Pengelola Barang.
(2) Penghapusan Barang Milik Daerah berupa rumah negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi;
a. penghapusan Barang Milik Daerah berupa rumah negara golongan 

1 dan rumah negara golongan 11 dari Daftar Barang 
Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Bupatiatau Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang lainnya;

b. penghapusan Barang Milik Daerah berupa rumah negara golongan 
III dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Bupati 
atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain rumah negara 
golongan HI; atau

c. penghapusan. /
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c. penghapusan Barang Milik Dacrah berupa rumah negara dari 

Daftar Barang Milik Daerah.
(3) Penghapusan Barang Milik Daerah berupa rumah negara sebagaimana

dixnaksud pada ay at (2) huruf a dilakukan sebagai tindak lanjut dari:
penyerahan kepada Bupad;
alih status penggunaan kepada Pen^una Barang lain; 
alih status penggunaan menjadi bangunan kantor; atau 
sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar 
menjadi penyebab penghapusan, antara Lain terkena bencana alam 
atau terkena dampak dari terjadinya force majeure.

(4) Penghapusan Barang Milik Daerah berupa rumah negara sebagaimana
dimaksud pada ay at (2) hurufb dilakukan sebagai tindak lanjut dari:
a. penyerahan kepada Bupati;
b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 

Barang lain;
c. penjualan rumah negara golongan III;
d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar 

menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alain 
atau terkena dampak dari terjadinya force majeure.

(5) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ay at (2) huruf c dilakukan sebagai tindak lanjut dari:
a. penjualan rumah negara golongan III; atau
b. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar 

menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam» 
atau terkena dampak dari teijadinya force majeure.

PasaJ 501

Penghapusan Barang Milik Daerah berupa rumah negara sebagaimana 
dimaksud dal am PasaJ 500 dilakukan setelah keputusan penghapusan 
diterbitkan oleh:
a. Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah berupa rumah negara 

golongan I dan rumah negara golongan II r untuk penghapusan dari 
daftar barang Pengguna/Kuasa ^n^una;

b. Pengelola Barang rumah negara golongan Ulf untuk penghapusan dari 
Daitar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna rumah negara golongan III; 
atau

c. Bupati, untuk penghapusan dari daftar barang Pengelola Barang.

PasaJ 502

(1| Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan 
kepada Buparidengan melampirkan keputusan penghapusan dari 
daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud 
dalam PasaJ 501 huruf a dan huruf b.

(2) Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan 
karena penjualan rumah negara golongan 111 kepada Bupati dengan 
melampirkan:
a. keputusan penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa 

Pengguna rumah negara golongan 111;
b. keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas 

tan ah rumah negara golongan 111; dan
c. peijanjian sewa beli.

Pasal 503.
/
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Pasal 503

Nilai Barang Milik Daerah berupa rum ah negara yang dihapuskan sebesar 
nilai yang tercantum dalam:
a. Daftar Barang Pengelola/daftar barang Pengguna/Daftar Barang 

Kuasa Pen^una; atau
b. Daftar Barang Milik Daerah.

Bag! an Kelima
Tata Cara Penatausahaan Rumah Negara 

PasaJ 504

(1) Penatausahaan Barang Milik Daerah berupa rumah negara meliputi 
kegiaten pembukuan, inventarisasi* dan pelaporan.

(2) Pengguna Barang/Kuasa Pen^una Barang dan Pengelola Barang 
melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah berupa rumah 
negara.

(3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
pelengkap dari penatausahaan Barang Milik Daerah antara lain:
a. alih status penggunaan;
b. al ih statu s golongan;
c. alih fungsi;
d. penjualan rumah negara golongan Ul; dan
e. penghapusan.

Pasal 505

(1) Inventarisasi dalam rangka penatausahaan Barang Milik Daerah 
berupa rumah negara dilakuk^ sekurang-kurangnya sekalJ dalam 5 
(lima) tahun.

(2) Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1| 
dilakukan untuk mengumpulkan data administrasi dan fisik Barang 
Milik Daerah berupa rumah negara sekurang-kurangnya meliputi:
a. bukti kepemilikan tan ah dan bangunan;
b. status penggunaan;
c. status penghunian;
d. nilai dan luas tanah dan bangunan;
e. alamat, lokasi, dan tipe bangunan; dan
f. kondisi bangunan

(3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan 
oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang kepada Bupati.

Pasal 506

(1) Pelaporan dalam rangka penatausahaan Barang Milik Daerah berupa 
rumah negara dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan.

(2) Pengguna Barang men5njsun laporan semesteran dan tahunan atas 
Barang Milik Daerah berupa rumah negara sebagai bagian dari 
pelaporan Barang Milik Daerah.

(3] Pelaporan, /
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(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ay at (2) dilakukan terhadap 

kegiatan pembukuan dan inventansaai Barang Milik Daerah berupa 
rumah negara.

B^an Keenam
Pcngawasan dan PengendaHan Rumah Negara 

Pasal 507

Pengguna Barang melakukan pengawaaan dan pengendaJian Barang Milik 
Daerah berupa rumah negara yang berada dal am penguasaannya.

BAB XX
GANTI RUOI DAN SANKSI 

Pasal 508

(1) Setiap kerugian Daerah akibat kelalaianf penyalahgunaan atau 
pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah 
diselesaikan melalui tun tutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ay at (1) dapat dikenakan sanksi admin iatrasi dan/atau 
pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PERAUHAN 

Pasal 509

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah teijadi dan belum 

mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat 
menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan pemanfaatan 
Barang Milik Daerah dengan ketentuan Pengelola Barang 
menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu 
pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati, dengan 
meiampirkan:
1. Usulan kontribusi dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
2. Laporan hasil audit aparal pengawasan intern Pemerintah

b. Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan tan pa 
persetujuan pejabat berwenang dan barang penggand telah tersedia 
seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima Barang Milik Daerah 
dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra Tukar 
Menukar dengan ketentuan;
1. Pengelola Barang memastikan nilai barang pengganti sekurang- 

kurangnya sama dengan nilai Barang Milik Daerah yang 
dipertukarkan; dan

2. Pengelola Barang membuat pemyataan bertan^ung jawab 
penuh atas pelaksanaan Tukar Menukar tcrsebut.

(2) Bupati dapat menerbitkan persetujuan penghapusan atas Barang 
Milik Daerah yang telah diserahtehmak^ sebagaimana dimaksud 
pada ay at (1) huruf b berdasarkan permohonan dari Pengelola barang,

Pasal 510.
/
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Pasal 510

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku;
a. ^luruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 
penilaian* penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan 
pembinaan, pengawaaan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang 
telah mendapatkan peraetujuan dan/atau penetapan dari pejabat 
berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penycleaaiannya 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
sebelum Peraturan Daerah ini berlaku; dan

b. Beluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 
penilaian. penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang 
belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dan pejabat 
berwenang, proses penyeLesaiannya dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan Peraturan Daerah ini.

SAB XXII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 511

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Daer^ (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 111), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.

Pasa! 512

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar aedap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal ApaV 2018

^BUPATI BOYOLALI, ^

Diundangkan di Boyolali i SEND SAMODRO

pada tanggal 4 tW\\ 2018
SEKf^MRIS O^ERAH 
KABUSa 'I N BOYOLALI

NINGSIH

N DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 3
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Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA B^tiAN HUKUM 
SETDA KASWATEN^OYOLAU

/ Pembina 
NIP. 19660403 199503 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAW A 
TENGAH {2/2018)



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAE RAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 2. TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG Ml UK DAERAH

1. UMUM
Barang Milik Daerab sebagai saJah satu unaur penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, 
Barang Milik Daerah yang menjadi milik Daerah, baik yang diperoleh 
melaiui dana Daerah maupun berasal dari sumber pendanaan lainnya 

atau dari pemberian perlu dikelola sesuai dengan fungsinya dalam 

Buatu mekanisme pengelolaan yang transparan, efisien dan akuntabel 
berdasarkan suatu legalitas dan kcpastian atas hak Daerah dalam 
Buatu pengaturan pengelolaan» sehin^a diperlukan adanya kesamaan 

persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unaur 
yang terkait dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka peningkatan intensitas 

pelaksanaan urusan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten 
Boyolali dalam pengelolaan barang milik Daerah terua mcningkat 
sehingga perlu disikapi dengan mengambil langkah dan kebijaksanaan 
yang terkoordinaai serta terpadu.

Aspek legalitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang 

dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah untuk menjadi syarat 
mutlak dipedomani oleh semua Perangkat Daerah» bahkan secara luas 
pad a masyarakat, jelas sangat diperlukan menganut prinsip efisiensi 
dan efektivitasf transparansi dan akuntabel akan dapat diterapkan 
secara nyata dan bertanggung jawab.

Selain itu, aspek legalitas yang dimaksudkan sebagaimana 

diatur daJam peraturan Daerah akan menjamin terlaksananya terdh 
admnistrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah sekaligus 
menjadi dasar di dalam metakukan koordinasi dan pengendalian 
untuk pemanfaatan dan pen gam an an ny a. Bahkan lebih mendukung 
arah penentuan kebijakan dalam perencanaan, pemanfaatan,

/
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pemeliharaan dan penOaian, sehingga dapat dioptimalkan seluruh 

potensi Barang Milik Daerah pada berbagai bentuk dan fungsinya.
Peraturan Daerah ini dijadikan landasan hokum dalam 

pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan 
Pemerinlah Kabu paten Boyolali yang secara substansi berpedoman pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

19 Tahun 2016 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasall
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelaa.

Pasal 4 
Huruf a

Yang dimaksud dengan asas fungsional adalah pengelolaan 
Barang Milik Daerah oleh pemegang kekuasaan pengelolaan 
barang, pengelola barangf Pembantu pengelola barang, 
pengguna barang, dan Kuasa pengguna barang harus 
dilaksanakan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya 
masing-masing.

Huruf b

Huruf c

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah 
pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan 
berdasarkan hukum dan kctentuan peraturan perudang- 
undangan.

Yang dimaksud dengan asas transaparansi dan keterbukaan 
adalah penyelengaraan pengelolaan Barang Milik Daerah 
harus mampu memberikan keterangan yang jelas terhadap 
hak masyarakat dalam memperoleh informa si secara benar.

Yang dimaksud dengan asas efisiensi adalah pengelolaan 
Barang Milik Daerah diarahkan agar Barang Milik Daerah 
diarahkan agar Barang Milik Daerah dapat digunakan 
sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan 
dalam rangka menunjang penyelengeraan tugas pokok dan 
fungsi Pemerintah daerah secara herd ay a guna dan berhasil 
guna.

Huruf e
Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah setiap 
kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah harus dapat 
dipertanggungjawabkan dari segi fisik, administrative 
maupun keuangan.
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Huruf f
Yang dimaksud dengan asaa kepaatian nilai adaiah 
pengelolaan Barang Milik Daerah harus dapat diaajikan 
secara akurat mengenai jumlah dan nilai Barang Milik 
Daerah daJam rangka optimaliaasi pemanfaatan dan 
pemindahtanganan serta penyusunan buku induk inventaria 
dan neraca daerah.

Paaal 5
Cukup jelas.

Paaal 6
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Termasuk dalam keientuan ini meliputi 
hibah/sumbangan atau yang sejenis dan 
negara/lembaga intemaaional dalam kerangka 
penanganan bencana.

Huruf b
Termasuk dalam ketentuan ini antara lain barang 
yang diperoleh dari kontrak karya. kontrak bagi 
hasib kontrak ketja sama dan petjanjian dengan 

negara lain/lembaga intemasional serta keija 
sama Pemerlntah dengan bad an usaha dalam 
penyediaan infrastruktur.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Paaal?
Cukup jelas. 

Pa sal 8
Cukup jelas. 

Paaal 9
Cukup jelas. 

Paaal 10
Cukup jelas. 

Paaal 11
Cukup jelas. 

Pasal 12
Cukup jelas.

/
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Paaal 13
Cukup jelas.

Pa sal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketersediaan Barang Milik Daerah 

yang adav adalah Barang Milik Daerah, baik yang ada di 
Pengelola Barang maupun Pengguna Barang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Termasuk data barang pada Pengguna Barang dan/atau 
Pengelola Barang adalah senaus barang.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

/
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Pasal 25
Ayat (1)

Perencanaan pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahianganan» dan 
Penghapusan Barang Milik Daerah dapat dilakukan untuk 
periode 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun.

Ayat (2|
Perencanaan pengadaan dibuat dengan mem pert imbangkan 

pengadaan barang melalui mekanisme pembelian, Pinjam 
Pakai, Sewa, sewa beli (ieosingr), atau mekanisme lainnya yang 

lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelcnggaraan 
pemerintahan Daerah.

Ayat (3(
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelaa.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Paaal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

PasaJ 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Paaal 38
Cukup jelas.

/
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Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat(l)

Huruf a
Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah 
oleh Bupati disertai dengan pencatatan Barar^g Milik 

Daerah tersebut dalam Daftar Barang Pengguna oleh 
Pen^una Barang.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45 
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Persetujuan Bupati sekurang-kurangnya memuat mengenai 
wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang dan 

Pengguna Barang sementara.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas. /
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PasaJ 50
Cukup jelas.

PasaJ 51
Cukup jelas.

Paaal 52
Cukup jeJas.

Pasal S3
Cukup jalas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

PasaJ 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.
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Pasal 72
Cukup jelaa.

Paaal 73
Cukupjelaa.

Paaal 74
Cukupjelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Ayat(l)

Huruf a
Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan 
Pengelola Barang dapat berupa tan ah dan/atau 

bangunan yang diserahkan kepada Pengelola Barang. 
Huruf b

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pertimbangan a<tekniB” antara lain 
berkenaan dengan kondisi atau keadaan Barang Milik 

Daerah dan rencana Penggunaan.
Ayat (3|

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasal 78

Cukup jelas.
Pasal 79

Cukup Jelas.
Pasal 80

Cukup Jelas.
Pasal 81

Cukup jelas.
Pasal 82

Cukup jelas.
Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 84

Cukup jelas.
Pasal 85

Cukup jelas.
Pasal 86

Cukup jelas.

/
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Pasal 87
Ayat(l)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang termasuk “Barang Milik Daerah yang bersifat Khuaus" 
antara lain:
a. barang yang mempunyai apesifikasi tertentu sesuai 

ketentuan peraturan pcrundang-undangan;
b. barang yang memiliki tingkat kompleksitaa khusus seperti 

Bandar udara» pelabuhan laut» kilang, inatalasi tenaga 
listrik, dan bendungan/waduk;

c. barang yang dikerjaaamakan dalam investasi yang 

berdasarkan peijanjian hubungan bilateral antara negara; 
atau

d. barang lain yang ditetapkan oleh Bupati.
Paaal 86

Cukup jelaa.
Pasal 89

Cukup jelas.
Pasal 90

Cukup jelas.
Pasal 91

Cukup jelas.
Pasal 92

Cukup jelas.
Pasal 93

Cukup jelas.
Pasal 94

Cukup jelas.
Pasal 95

Cukup jelas.
Pasal 96

Cukup jelas.
Paaal 97

Cukup Jelas.
Paaal 96

Cukup jelas.
Pasal 99

Cukup jelas.
Pasal 100

Cukup jelas.
Pasal 101

Cukup jelas.
Pasal 102

Cukup jelas.
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Pasal 103
Cukupjelaa.

Pasal 104
Cukupjelaa.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal no
Cukupjelaa.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Ayat(l)

Cukup jelas.
Ay at (2)

Cukup jelas.
Ayat (3|

Huruf a
Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola 
Barang an tar a lain tan ah dan/atau bangunan yang 

diserahkan kepada Pengelola Barang.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukupjelaa.
Ayat (5)

Cukupjelaa.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 113
Ayat (1)

Cukup jelas. 
Ayat (2)

Huruf a /
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Yang dimaksud dengan “keija aama ^nfra3t^uktu^,, 
adaJah penyediaan infrastruktur aesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan.

Hunjf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan ditentukan lain dalam 
peraturan perundang-undangan antara lain Undang- 

Undang seperti jangka waktu sewa rumah susun.
Ayat (3}

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelaa.
Ayat (5|

Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelaa.

Pasal115
Cukup jelas,

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelaa.

Pasal ns
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

PasaJ 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas. /
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PasaJ 129
Cukup jelas.

Paaal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

PaaaJ 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Ayat(l)

Cukup jelas.
/
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peminjam pakai adalah mitra 
untuk pemanlaatan Barang Milik Daerah dalatn bentuk 
Pinjam Pakai 

Ayat (3)
Tidak termasuk dalam pengertian Pinjam Pakai adalah 
pengalihan Penggunaan barang an tar Pengguna Barang 

Milik Daerah atau dengan Pengguna Barang Mtlik 
Negara.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Paaal 151
Cukup jelas.

Pasa] 152
Cukup jelas.

Pasai 153
Cukup jelas.

Pasai 154
Cukup jelas.

Pasai 155
Cukup jelas.

Pasai 156
Cukup jelas.

Pasai 157
Cukup jelas.

Pasai 156
Cukup jelas.

Pasai 159
Cukup jelas.

Pasai 160
Cukup jelas.

Pasai 161
Cukup jelas.

Pasai 162
Cukup jelas.

Pasai 163
Cukup jelas.

Pasai 164
Cukup jelas.

Pasa! 165
Cukup jelas.

Pasai 166
Cukup jelas. /
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Pasal 167
Cukupjelaa.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

PasaJ 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

PasaJ 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

/
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Paaa) 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal 210
Cukup jelas.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.



Paaal 213
Cukup jelas.

Paaal 214
Cukup jelae.

PaBal 215
Cukupjelas.

PaaaJ 216
Ayat(l)

Hunjf a
Spesifikas] bangunan dan faaititasl pada 

pelakaanaan Ban gun Guna Serah atau Ban gun 
Serah Guna disesuaikan dengan kebutuhan 
penyelenggaraan tugas dan fungal pemenntahan 
Daerah.

Huruf b
Cukupj«las.

Ayat (2)
Cukupjelas.

Ayat (3|
Cukupjelas.

Ayat (4)
Cukupjelas.

Ayat (5)
Cukupjelas.

Ayat (6)
Cukupjelas.

Paaal 217
Ayat (1)

Yang dimakaud dengan whaailB adalah bangunan beserta 

fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra seteiah 

berakhimya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS 
atau seteiah selesainya pern bangunan untuk BSQ.

Ayat (2)
Cukupjelas.

Pasal 218
Cukupjelas.

Pasal 219
Cukupjelas.

Paaal 220
Cukupjelas.

Pasal 221
Cukupjelas.

Pasal 222
Cukupjelas.

Pasal 223
Cukupjelas.

/
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Pasal 224
Cukup jelaa.

Paaal 225
Cukup jelas.

Paaal 226
Cukup jelaa.

PasaJ 227
Cukup Jelas.

Pasal 228
Cukup jelas.

Pasal 229
Cukup jelas.

Pasal 230
Cukup jelas.

Pasal 231
Cukup jelas.

Pasal 232
Cukup jelas.

Pasal 233
Cukup jelas.

Pasal 234
Cukup jelas.

Pasal 235
Cukup jelas.

Pasal 236
Cukup jelas.

Pasal 237
Cukup jelaa.

Pasal 238
Cukup jelas.

Paaal 239
Cukup Jelas.

Pasal 240
Cukup jelas.

Pasal 241
Cukup jelas.

Pasal 242
Cukup jelas.

Pasal 243
Cukup jelas.

Pasal 244
Cukup jelas.

Pasal 245
Cukup jelas.

Pasal 246
Cukup jelas.

/
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PasaJ 247
Cukupjelas.

Pa&a) 248
Cukup jelaa.

Pasal 249
Cukupjelas.

Pasal 250
Cukupjelas.

Pasal 251
Cukupjelas.

Pasal 252
AyatU)

Perpanjangan jangka waktu keija aama hanya da pat 
dilakukan apabila teijadi gouemment force majeure, seperti 
dampak kebijakan Pemerintah yang disebabkan oleh 
terjadinya krisis ekonomi» politik» sosial, dan keamanan.

Ayat(2)
Cukupjelas.

Ayat (3)
Cukupjelas.

Pasal 253
Cukupjelas.

Pasal 254
Cukupjelas.

Pasal 255
Cukupjelas.

Pasal 256
Cukupjelas.

Pasal 257
Cukupjelas.

Pasal 258
Cukup jelas.

Pasal 259
Cukupjelas.

Pasal 260
Cukupjelas.

Pasal 261
Cukupjelas.

Pasal 262
Cukupjelas.

Pasal 263
Cukup jelas.

Pasal 264
Cukupjelas.

Pasal 265
Cukupjelas.

/
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PaseJ

Pasal

Paaai

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

266
Cukup jelas.

267
Cukup jelas.

268
Cukup jelas.

269
Cukup jelas.

270
Cukup jelas.

271
Cukup jelas.

272
Cukup jelas.

273
Cukup jelas.

274
Cukup jelas.

275
Cukup jelas.

276
Cukup jelas.

277
Cukup jelas.

278
Cukup jelas.

279
Cukup jelas,

280
Cukup jelas.

281
Cukup jelas.

282
Cukup jelas.

283
Cukup jelas.

284
Cukup jelas.

285
Cukup jelas.

286
Cukup jelas.

287
Cukup jelas.

288
Cukup jelas.

/
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Paaal 289
Cukup jelas.

Pasal 290
Cukup jelas.

PasaJ 291
Cukupjelas.

PasaJ 292
Cukupjelas.

Pasal 293
Cukupjelas.

Pasal 294
Cukup jelas.

Pasal 295
Cukupjelas,

Pasal 296
Cukup jelas.

Pasal 297
Cukupjelas.

Pasal 298
Cukupjelas.

PasaJ 299
Cukupjelas.

Pasal 300
Cukupjelas.

Pasal 301
Cukupjelas.

Pasal 302
Cukupjelas.

Pasal 303
Cukupjelas.

Pasal 304
Cukupjelas.

Pasal 305
Cukupjelas.

Pasal 306
Cukupjelas.

Pasal 307
Cukupjelas.

Pasal 308
Cukupjelas.

Pasal 309
Cukupjelas.

Pasal 310
Cukupjelas.

PasaJ 311
Cukupjelas.

/
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Pasal 312
Cukup jelas.

Pasal 313
Cukup jelas.

PaaaJ 314
Cukupjelaa.

Pasal 315
Cukup jelas.

Pasal 316
Cukupjelas.

Pasal 317
Cukupjelas.

Pasal 31S
Cukupjelas.

Pasal 319
Cukupjelas.

Pasal 320
Cukup jelas.

Pasal 321
Cukupjelas.

Pasal 322
Cukupjelas.

Pasal 323
Cukupjelas.

Pasal 324 
Ayat(l)

Yang dimaksud dengan Penilai Pemerintah adalah Penilai Pcgawai 
Negeri SipiJ di lingkungan Pemerintah yang diangkat oleh kuasa 

Men ten Keuangan serta diberi tugas wewenang dan tanggung 

jawab untuk melakukan Penilaian, termaauk atas hasil 
penilaiannya secara independen.
Yang dimaksud dengan Penilai Publik adalah penilai selain Penilai 
Pemerintah yang mempunyai iiin prakiik Penilaian dan menjadi 
anggota asosiasi penilai yang diakui oleh pemerintah.

Ayat (2)
Cukupjelas 

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan nilai wajar adalah estimasi harga yang 
akan diterima dari penjualan asset atau dibayarkan untuk 
penyelesaian kewajiban antara pclaku pasar yang memahami dan 

berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pad a tanggal 
Pen ilaian.
Nilai w^ar yang diperoleh dari hasill penilaian menjadi tanggung 
jawab Penilai.

/



.22-

Yang dimakBud dengan ketentuai^ peraturan perundang- 
undangan diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai 
Btandar Penilaian.

Ayat (4)
Cukup jelas 

PaaaJ 325
Ayat (1)

Cukup jalas.
Ayat (2}

Cukup jelas.
Ayat (3|

Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang • 
undangan diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai 
Standar Penilaian,

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

PaaaJ 326
Cukup jelas.

Pasal 327
Cukup jelas.

Pasal 328
Cukup jelas.

Pasal 329
Cukup jelas.

Pasal 330
Ayat (I)

Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi 
Barang Milik Daerah berupe tanah dan/atau fungsi 
kawasan wilayah. misalnya dari peruntukan wilayah 
perkantoran menjadi wilayah perdagangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 331
Cukup jelas.

Pasal 332
Cukup jelas.

Pasal 333
Cukup jelas.

Pasal 334
Cukup jelas.

Pasal 335
Cukup jelas.

/
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PasaJ 336
Cukup jelas.

Pa sal 337
Cukup jelas.

Pa sal 338
Cukup jelas.

PasaJ 339
Cukup jelas.

PasaJ 340
Cukup jelaa.

Pasal 34!
Cukup jelaa.

Pasal 342
Cukup jelas.

Pasat 343
Cukup jelaa.

Pasal 344
Cukup jelas.

Pasal 345
Cukup jelas.

Pasal 346
Cukup jelas.

PasaJ 347
Cukup jelas.

Pasal 348
Cukup jelas.

Pasal 349
Cukup jelas.

Pasal 350
Cukup jelas.

PasaJ 351
Cukup jelas.

PasaJ 352
Cukup jelas.

Pasat 353
Cukup jelas.

Pasal 354
Cukup jelas.

Pasal 355
Cukup jelas.

Pasal 356
Cukup jelas.

Pasal 357
Cukup jelas.

Pasal 358
Cukup jelaa.

/
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PasaJ 359
Cukupjelas.

PasaJ 360
Cukupjelas.

Pasal 361
Cukupjelas.

Pasal 362
Cukupjelas.

Pasal 363
Cukupjelas.

Pasal 364
Cukupjelas.

Pasal 365
Cukup jelas.

Pasal 366
Cukup jelas.

Pasal 367
Cukupjelas.

Pasal 368
Cukupjelas.

Pasal 369
Cukupjelas.

Pasal 370
Cukupjelas.

Pasal 371
Cukupjelas.

Pasal 372
Cukupjelas.

Pasal 373
Cukupjelas.

Pasal 374
Cukupjelas.

Pasal 375
Cukupjelas.

Pass! 376
Cukupjelas.

Pasal 377
Cukupjelas.

PasaJ 378
Cukupjelas.

PasaJ 379
Cukupjelas.

PasaJ 380
Cukupjelas.

Pasal 381
Cukupjelas.

y
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Pasa) 382
Cukupjelas.

Pasai 383
Cukup jelas.

Pasal 384
Cukup jelas.

Pasal 385
Cukup jelas.

Pasal 386
Cukup jelas.

Pasal 387
Cukup jelas.

Pasal 388
Cukup jelas.

Pasal 389
Cukup jelas.

Pasal 390
Cukup jelas.

Pasal 391
Cukup jelas.

Pasal 392
Cukup jelas.

Pasal 393
Cukup jelas.

Pasal 394
Cukup jelas.

Pasal 395
Cukup jelas.

Pasal 396
Cukup jelas.

Pasal 397
Cukup jelas.

Pasal 398
Cukup jelas.

Pasal 399
Cukup jelas.

Pasal 400
Cukup jelas.

Pasal 401
Cukup jelas.

Pasal 402
Cukup jelas.

Pasal 403
Cukup jelas.

Pasal 404
Cukup jelas.

/
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PasaJ

Pasal

Pasal

PasaJ

PasaJ

PasaJ

PasaJ

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

405
Cukupjelas.

406
Cukup jelas.

407
Cukup jelas.

408
Cukup jeias.

409
Cukup jelas.

410
Cukup jelas.

411
Cukup jelas.

412
Cukup jelas.

413
Cukup jelas.

414
Cukup jelas.

415
Cukup jelas.

416
Cukup jelas.

417
Cukup jelas.

418
Cukup jelas.

419
Cukup jelas.

420
Cukup jelas.

421
Cukup jelas.

422
Cukup jelas.

423
Cukup jelas.

424
Cukup jelas.

425
Cukup jelas.

426
Cukup jelas.

427
Cukup jelas. /
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Pasal

Pasai

PasaJ

Pasai

Pasal

Pasai

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasa)

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

428
Cukup jelas.

429
Cukup jelas.

430
Cukupjelas.

431
Cukup jalas.

432
Cukup jelas.

433
Cukup jelas.

434
Cukup jelas.

435
Cukup jelas.

436
Cukup jelas.

437
Cukup Jelas.

438
Cukup jelas.

439
Cukup jelas.

440
Cukup jelas-

441
Cukup jelas.

442
Cukup jelas.

443
Cukup jelas.

444
Cukup jelas.

445
Cukup jelas.

445
Cukup jelas.

447
Cukup jelas.

448
Cukup jelas.

449
Cukup jelas.

450
Cukup jelas.
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PasaJ

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

451
Cukup jelas.

452
Cukup jelas.

453
Cukup jelas.

454
Cukup jelas.

455
Cukup jelas.

456
Cukup jelas.

457
Cukup jelas.

458
Cukup jelas.

459
Cukup jelas.

460
Cukup jelas.

461
Cukup jelas.

462
Cukup jelas.

463
Cukup jelas.

464
Cukup jelas.

465
Cukup jelas.

466
Cukup jelas.

467
Cukup jelas.

468
Cukup jelas.

469
Cukup jelas.

470
Cukup jelas.

471
Cukup jelas.

472
Cukup jelas.

473
Cukup jelas.

/
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PasaJ

PasaJ

Pasal

PasaJ

Pa&a)

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

474
Cukupjeks.

475
Cukup jelas.

476
Cukup jelas.

477
Cukup jelas.

478
Cukup jelas.

479
Cukup jelas.

480
Cukup jelas.

481
Cukup jelas.

482
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan Layanan Umum Daerah* 

adalah instansi di lingkungan Pemerintah Dacrah yang 
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakai berapa penyediaan barang dan/atau jasa 
yang dijual tanpa mengutamakan mcncan keuntungan 
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 
prinsip efisiensi dan produktivitas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan *aepenuhnya untuk 

menyclenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai 
dengan tugas dan fungsi” adalah bahwa layanan vang 
dilaksanakan olch Badan Layanan Umum Daerah 
hams sesuai dengan dan tidak bei^eser dari tugas 

dan fungsi Layanan Umum Dacrah yang bersangkutan, 
Selumh penerimaan dari Pengelolaan Barang Milik 

Daerah selain yang dikeloia dan/atau dimanfaatkan 

sepenuhnya untuk menyclenggarakan tugas dan fungsi 
kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang 

bersangkutan wajib disetorkan ke Umum Daerah 
sebagat penerimaan Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal

Pasal

Pasal

483
Cukup jelas.

484
Cukup jelas.

485
Cukup jelas.
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Pasal 486
Cukup jelas.

Pasal 487
Cukup jelas.

Pasal 486
Cukup jelas.

Pasal 489
Cukup jelas.

Pasal 490
Cukup jelas.

Pasal 491
Cukup jelas.

Pasal 492
Cukup jelas.

Pasal 493
Cukup Jelas.

PasaJ 494
Cukup Jelas.

Pasal 493
Cukup jelas.

Pasal 496
Cukup jelas.

Pasal 497
Cukup jelas.

Pasal 498
Cukup jelas.

Pasal 499
Cukup jelas.

Pasal $00
Cukup jelas.

Pasal 501
Cukup jelas.

Pasal 502
Cukup jelas.

Pasal 503
Cukup jelas.

Pasal 504
Cukup jelas.

Pasal 505
Cukup jelas.

Pasal 506
Cukup jelas.

Pasal 507
Cukup jelas.

Pasal 508
Cukup jelas. /
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PasaJ 509
Cukupjelas.

Pasal 510
Cukupjelas.

Pasal 51)
Cukup jelas.

Pasal 512

-31 -

Cukup jelas.
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