2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 3685) sebagaimanatelah
diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
199'7tentangPajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

LEMBARAN DAERAH
KOTA DUMAI
S e ri: DNo mo r0 2

Nomor: 02 Tahun2007

3 . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang
PERATURAN DABRAH KOTA DUMAI
NOMOR 02 TAHUN 2OO7

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
50, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor

TENTANG

382e);

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHAESA
WALIKOTA

PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 3815);

DUMAI,

Mcnimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraanOtonomi
Daerahperlu dilakukan pengamananbarangmilik daerahyang
merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan
pemerintahandan pembangunanDaerah;
b. bahwa agar pengamanandan pemanfaatanbarang milik
Daerah dapat dilakukan secara optimal, maka perlu
pemantapan pengelolaan administrasi secara tertib dan
profesional;
c. bahwa berdasarkanpertimbangan huruf a dan b sertamengacu
pada Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentangPengelolaanBarang Milik NegaralDaerah,dipandang
perlu menetapkan PengelolaanBarang Milik Daerah dengan
PeraturanDaerah.
Mcngingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
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5 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6 . Undang-Undang Nomor

rl

I Tahun 2004 tentang
PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2004 Nomor 5 TambahanLembaran Nesara
Republik Indonesia Nomor 4366);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2A04 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4389);
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005'tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Penganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438');
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Thhun 1996 tentang Hak
Guna Usaha/ Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas
Tanah;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanandan Pengalihan Barang Milik/kekayaan
Negara dari PemerintahPusatkepadaPemerintahDaerah
Dalam Rangka PelaksanaanOtonomi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4073);

1 5 .PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun
2005 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan;

1 6 .PeraturanPemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor t40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. PeraturanPemerintahRepublik IndonesiaNomor 6 Thhun
2006 tentang PengelolaanBarang Milik Negara./Daerah
LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2006 Nomor
20, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tirmbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2U07 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
PemerintahanDaerahPropinsi, Dan PemerintahanDaerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

I4
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21. PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 39 Thhun
2007 tentangPengelolaanUang Negara/ Daerah (Lembaran
NegmaRepublik IndonesiaThtrun2007Nomor 83,Tiambahan
I-embaranNegara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. PerattxanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 41 Tahun
2007tentangOrganisasiPerangkatDaerahQ-embaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
krnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. KeputusanPresidenRepublik IndonesiaNomor 40 Tahun
lg74tentangTata Cara Penjualan StatusRumah Negeri;
24. KeputusanPresidenRepublik IndonesiaNomor 81 Tahun
1982 tentang PerubahanAtas Keputusan Presiden Nomor
134Tiahunl9T{tentangPerubahan PenetapanStatusRumah
Negeri;
25. Keputusan PresidenRepublik IndonesiaNomor 80 Tahun
2003 tentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 120, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4330), sebagaimanatelah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
PelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 1996 Tentang Standarisasi Peralatan
Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas dijajaran
DepartemenDalam Negeri;
27. Pentman Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntunan Perbendaharaan
dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangandan Materil Daerah;
28. Keputusan Menteri Pemukiman dan PrasaranaWilayah
Nomor 373|KPTSA[/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
29. KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003
tentang PedomanPenilaian Barang Daerah;
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30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 152 Tahun 20O4 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Daerah Yang Dipisahkan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan PrasaranaKerja
PemerintahDaerah;
33. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang PedomanTeknis PengelolaanBarang Daerah;34.
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2005
tentang PembentukanOrganisasidan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun
2005 Nomor 9 Seri D);
Dengan PersetujuanB ersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DI]MAI
dan
WALIKOTA DTIMAI

MEMI]TUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
BAB I
KETENTUANUMT]M
Pasal l
Dalam PeraturanDaerah ini yang dimaksud den;gan:
l. Daerah adalah Kota Dumai.
2. PemerintahDaerah adalahPemerintahKota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai selaku PemegangKuasa
Barang Daerah (PKBD).

t7

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalahDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5 . SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahsebagaiPengelola
Barang Milik Daerah Kota Dumai.

1 5 . Penyimpan Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang

6. Badan PengarvasadalahBadan PengawasKota Dumai.
7. Bagian Perlengkapanadalah,Bagian PerlengkapanSekretariat
DaerahKota Dumai, selakuPembantuKuasa Barang Daerah
(PKBD).

pejabat pemerintah daerah yang berwenang membina dan
mengawasipengelolaanbarang daerah.

4.

8 . Bagian Keuangan adalah, Bagian Keuangan Sekretariat
Daerah Kota Dumai selaku Penyelenggara Pembantu
PemegangKuasa Barang Daerah (P3KBD).
9 . Satuan Kerja adalah, Bagian dari Unit Kerja yang
kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab
KepadaUnit Kerja, menyangkutPengelolaanBarang Daerah.

10. Unit Kerja adalah, Perangkat Organisasi dilingkungan
Pemerintah Daerah Kota Dumai yang mempunyai pos
anggarantersendiripada APBD yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Badan/
Lembaga Daerah (Badan dan Kantor).
11. Barang Milik Daerah adalah semuabarang yang dibeli atau
diperolehatasbebanAPBD atauberasaldari perolehanlainnya
yang sah.
12. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawabmenetapkankebijakan dan pedoman serta
melakukan pengelolaanbarang milik daerah.
13. PemegangBarang adalah Pegawai yang ditugaskanuntuk
menerima, penyimpan dan mengeluarkanbarang persediaan
di setiapunit keda.
14. PengurusBarang Daerah adalahPegawaiyang diserahi tugas
untukmengurusbarangDaerahdalamprosespemakaianyang
ada disetiap satuankerja perangkatdaerah/unit kerja, di luar
kewenanganPemegangUmumdan PemegangKhususBarang
Daerah.
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diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan
mengeluarkanbarang.

16. Pejabatyang berwenangadalahpejabatpemerintah dan/atau

r7. PengelolaanBarang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan
tindakan yang dilakukan terhadap Barang Daerah yang
meliputi perencanaan,standardisasikebutuhan,penganggaran,
standardisasibarang dan harga, pengadaan,penyimpanan,
penyaluran, inventarisasi, pengendalian,pemeliharaan,
pengamanan, pemanfaatan, perubahanstatus hukum serta
penatausahaannya.

1 8 . Rumah Daerah adalahrumah jabatan atau rumah dinas yang
dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang dapat
ditempati oleh pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil
PemerintahDaerah yang ditetapkan oleh Walikota.

19. Standarisasisaranadan prasaranakerja PemerinatahDaerah
adalah Pembakuanruang kantor, perlengkapan kantor, rumah
dinas,kendaraandinas,dan lain-lain barangyang memerlukan
standarisasi.

20. StandarisasiHarga adalah Penetapanbesaran harga barang
sesuaijenis, spesifikasi dan kualitas dalam satu periode
tertentu.

2r. PerencanaanBarang Daerah adalah kegiatan atau tindakan
untuk menyusunrencanakebutuhandan pemeliharaanbarang
daerah dengan menghubungkan keadaan yang telah laiu
dengankeadaanyang sedangberjalan,sbbagaidasardalarn
melakukan tindakan yang akan datang.

22. PenentuanKebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk
menyusundaftar rincian kebutuhandan pemeliharaan.barang
daerah sebagai pedoman dalam melaksanakanpemenuhan
kebutuhan dan atau pemeliharaanBarang Daerah.
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23. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk
merumuskan kebutuhan biaya pengadaandan pemeliharaan
Barang Daerah dengan memperhatikan kemampuan dan
alokasi anggaranyang tersedia.

24. Pengadaan barang adalah kegiatan untuk melakukan
pemenuhan daftar kebutuhan barang daerah yang telah
ditetapkan Walikota.

25. Penyimpanan Barang Daerah adalah kegiatan pengurusandan
pengaturan barang persediaan di dalam gudang/ruang
penyimpananlainnya.

26. PenyaluranBarang Daerah adalah kegiatan berupapengiriman
barang dari gudang induk atau tempat lain yang ditunjuk, ke
gudang Unit Kerja pemakai.

27. Pemeliharaan Barang Daerah adalah kegiatan atau tindakan
yang dilakukan terhadap barang, agar semua Barang Daerah
selalu dalam keadaanbaik dan siap untuk digunakan secara
berdaya guna dan berhasil guna.

28. Pengamanan Barang Daerah adalah kegiatan dan/atau
tindakan perlindungan terhadap barang daerah dalam bentuk;
fisik, administratif, pengansuransian dan tindakan/upaya
hukum, agar Barang Daerah terjamin keamanannya.

29. Perubahan Status Hukum Barang Daerah adalah setiap
perbuatan/ tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang
me-ngakibatkan terjadinya perubahan status hukum
kepemilikar/ penguasaanatasBarang Daerah.

30. PenghapusanBarang Daerah adalah kegiatan atau tindakan
untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaanterhadap
Barang Daerah,dengancara menghapusBarang Daerah dari
Daftar lnventaris Barang Daerah.

3 1 . StandarisasiKebutuhan Barang Daerah adalah pembakuan
jenis, spesifikasi dan kualitas barang daerah menurut strata
pegawai dan organisasi.

32. Tukar Menukar ruislag/tukar guling Barang Daerah adalah
pengalihan kepemilikan dan atau penguasaanbarang tidak
bergerak milik Daerah kepada pihak lain, dengan menerima
penggantian dalam bentuk barang tidak bergerak yang
menguntungkan Daerah.
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33. Panitia PengadaanBarang Daerah adalah panitia yang
dibentuk dan bertugasberdasarkanKeputusanWalikota.

34. Barang inventaris bergerakadalahbarangyang menurut sifat
fisiknya dapatdipindah-pindahkanseperti;alat-alatberat,alat
angkutan,alat-alatbengkel,alat-alatpertanian,alat-alatkantor
dan rumah tangga, alat-alat studio, komunikasi, alat-alat
laboratorium, buku-buku /perpustakaan,barang bercorak
kesenian,kebudayaan,hewan/ternakdan tumbuh-tumbuhan,
fasilitaskerja lainnyadan ataubarang-baranglain yang sejenis.
3 5 . Barang inventaris tidak bergerakadalahbarangyang menurut
sifat fisiknya tidak dapat dipindah-pindahkansepert; tanah
termasuktaman,bangunangedung,rumah, monumen,jalan
dan jembatan, bangunan air termasuk saluran drainase dan
dam sertabarang-baranglain yang sejenis.

36. FenggunaanBarang Daerah adalah pendayagunaanBarang
Daeraholeh Unit Kerj a /SatuanKerj a PemerintahKota Dumai.
J t.

SensusBarang Daerahadalahkegiataninventarisasibarang
daerah secara menyeluruh yang dilaksanakan sekurangkurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.

38. BadanUsahaMilik DaerahselanjutnyadisebutBUMD adalah
BadanUsahayangseluruhnyaatausebagianmodalnyaberasal
dari kekayaan daerahyang dipisahkan.

39. Direksi adalahDireksi BadanLTsahaMilik Daerahyang terdiri
dari Direktur Utarnadan Direktur yang diangkat berdasarkan
ketentuanPerundang-undangan
yang berlaku.

40. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaanbarangrnilik daerah.

4 r . Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja

atau
pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk
menggunakanbarang yang berada dalarn penguasaannya
dengansebaik-baiknya.

42. Perencanaankebutuhanadalahkegiatanmerurnuskanrincian
kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan
pengadaantrarangyang telahlalu dengankeadaanyang sedang
'
berjalan scbagaidasardalam melakukantidakan yang akan
datang.
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43. Penggunaanadalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna
barang dalam mengelola dan menatausahakanbarang milik
daerah yang sesuaidengan tugas pokok dan fungsi instansi
yang bersangkutan.
44. PemanfaatanEdalahpendayagunaanbarangmilik daeraholeh
pihak ketiga yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi satuankerja perangkatdaerah,dalambentuk
sewa,pinjam pakai,kerja samapemanfaatan,danbangunserah
guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status
kepemilikan.

45. Sewaadalahpemanfaatanbarangmilikdaerah oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang
tunai.
46. Pinjam pakai adalah penyerahanpenggunaanbarang antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar
pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerimaimbalan dan setelahjangka waktu tersebutberakhir
diserahkankembali kepadapengelola barang.
47 . Kerja samapemanfaatanadalahpendayagunaanbarangmilik
daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam
rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/
pendapatandaerahdan sumberpembiyaan lainnya.
48. Bangun guna serahadalahpemanfaatanbarang milik daerah
berupatanaholek pihak lain dengancaramendirikanbangunan
dan/atausaranaberikut fasilitasnya, kemudiandidayagunakan
oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
telah disepakati, untuk selanjutnyadiserahkankembali tanah
besertabangunandan/atausaranaberikut fasilitasnya setelah
berakhirnya jangka waktu.
49. Bangun serahguna adalahpemanfaatanbarang milik daerah
berupa tanah oleh pihak lain dengancara mendirikzmbangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
pembangunannyadiserahkanuntuk dayagunakanoleh pihak
lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
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50. Penghapusanadalahtindakan menghapusbarangmilik daerah
dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari
pejabatyang berwenanguntuk membebaskanpenggunadan/
atau kuasapenggunabarang dan/atau pengelola barang dari
tanggungjawab administrasidan fisik atasbarangyang berada
dalampenguasaannya.

5 1 . Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan barang
milik daerah sebagaitindak lanjut dari penghapusandengan
cara dij ual,dipertukarkan,dihibahkanatau disertakansebagai
modal pemerintah.

52. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barangmilik daerah
kepadapihak lain denganmenerima penggantiandalam bentuk
uang.

53. Tukar-menukar adalahpengalihankepemilikan barangmilik
daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah,antar pemerintah daerah,atau antara
pemerintah daerah dengan pihak lain,dengan menerima
penggantian dalam bentuk barang,sekurang-kurangnya
dengannilai seimbang.

54. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat,antarpemerintah daerah,atau dari
pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh
penggantian.

55. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan
kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkanuntuk diperhitungkansebagaimodaVsahamdaera;i
padabadanusahamilik daerahataubadanhukum lainnnya.

56. Penatausahaanadalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan,inventarisasi,dan
pelaporanbarangmilik daerah'
sesuaidengan ketentuanyang berlaku.

5 7 . Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan,dan
pelaporanhasil pendataanbarangmilik daerah.
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58. Penilaianadalahsuatuproseskegiatanpenelitianyang selektif
didasarkanpada datalfaktayang objektif dan relevan dengan
menggunakanmetode/tekniktertentu untuk memperolehnilai
barang milik daerah.
59. Daftar barang pengguna,yangselanjutnya disingkat dengan
DBP adalahdaftar yang memuat databarangyang digunakan
oleh masing-masingpenggunabarang.
60. Daftar barang kuasa pengguna, yang selanjutnya disingkat
denganDBKP, adqlahdaftar yang memuat data barang yang
dimiliki oleh masing-masingkuasa penggunabarang.

(2) Pengelolaanbarang milik daerahmeliputi :
a. perencanaankebutuhan dan penganggaran.
b. pengadaan
c. penggunaan
d. pemanfaatan
e. pengamanandan pemeliharaan
f. penilaian
g. penghapusan
h. pemindahtanganan
i. penatausahaan
j pembina,pengawasaRdanpengendalian
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

BAB II
BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4
Pasal 2
(l)Barang milik daerahmeliputi :
a. barang yang dibeli atau diproleh atasbebanAPBD dan
APBN.
b. barang yang berasaldari perolehan lainnya yang sah.
(2) Barangsebagaimanadimaksudpadaayat ( 1) huruf b meliputi :
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbanganatau yang
sejenis.
b. barangyang diperoleh sebagaipelaksanaandari perjanjian/
kontrak.
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undangundang.
d. barang yang diperoleh berdasarkanputusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 3

Maksud PengelolaanBarang Milik Daerah adalah untuk
menertibkan administrasi, mengamankan, menyeragamkan
langkahdan tindakan sertamemberikanjaminan/kepastianhukum,
dalam pengelolaanBarangMilik Daerah.
Pasal 5
Tujuan PengelolaanBarang Milik Daerahadalahuntuk:
a. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi penyelanggaraan
Pemerintahan,Pembangunandan Pelayananmasyarakat;
b. Terwujudnyatransparansidan akuntabilitasdalampengelolaan
BarangMilik Daerah;
c. TerwujudnyapengelolaanBarang Milik Daerahyang tertib,
aman,efektif dan efisien.
BAB IV
KEDUDUKAN
Pasal 6

(l)Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan
asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan
keterbukaan, efi siensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

PengelolaanBarang Milik Daerah, merupakanbagian dari
PengelolaanKeuanganDaerah,yang dilaksanakansecaraterpisah
dari pengelolaanbarangPemerintah.
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Pasal 7
(1) Walikota mengatur pengelolaanbarang milik daerah;
(2) Pendaftaran dan pencatatanbarang milik daerah dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan'
BAB V
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK

DAERAH

Bagian Kesatu
Wewenang dan Thnggung Jawab Pengelola Barang
Pasal 8
Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelola barang
milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas
pembinaan dan pelaksanaanpengelolaan barang milik daerah'
' (2) P"
kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
"gang wewenang:
mempunyai
a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah'
b. Menetapkan penggunaan,pemanfaatan atau pemindah
tanganan tanah dan bangunan.
c. Menetapkan kebijakan pengamananbarang milik daerah'
6. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah
yang memerlukan Persetujuan DPRD Kota'
e. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan
barang milik daerah sesuai batas kewenangannya'
f. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan.
(3) Walikota dalam rangka pelaksaan pengelolaan barang milik
daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
a. Sekretaris Daerah selaku pengel'ola;
b. Kepala Bagian Perlengkapan/ Umum/ Unit pengelola
milik daerah selaku pembantu pengelola;
barang
c. KePala SKPD selaku Pengguna;
d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa
(l)

pengguna;
e. Penyimpan barang milik daerah; dan
f. Pengurus barang milik daerah.
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(4) Sekretaris daerah sebagaipengelola barang milik daerah
berwenang dan bertanggungjawab :
a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan
barangmilik daerah.
b. Meneliti dan menyetujuirencanakebutuhanbarangmilik
daerah.
c. Menel iti dan menyetujui rencanakebutuhanpemehharuan/
perawatanbarangmilik daerah.
d. Mengatur pelaksanaanpemanfaatan,penghapusan,dan
pemindahtanganan
barangmilik daerahyang telahdisetujui
oleh Walikota atauDPRD.
e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaaninventarisasi
barang milik daerah.
f. Melakukan pengawasandanpengendalianataspengelolaan
barang milik daerah.
Bagian Kedua
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
pasal 9
( 1) Kepala satuankerja perangkatdaerahadalahpenggunabzrang
milik daerah.
(2) Kepala satuan kerja perangkat daerah berwenang dan
bertanggungjawab:
a. Mengajukan rencanakebutuhanbarang milik daerah
(RKBD) bagi saruan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya kepadaWalikota melalui pengelolaBarang.
b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk
penguasaandan penggunaanbarang milik daerah yanp
diperoleh dari bebanAPBD dan perolehanlainnya yai,r
sah kepadaWalikota melalui pengelolaB*rang.
c. Melakukan pencatatandan inventarisas,barang milik
daerahyang beradadalam penguasaannya.
d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya
untuk kepentinganpenyelenggaraan
tugas
pokok dan fungsi saruankerja perangkat daerah yang
dipimpinnya.
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e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang
beradadalam penguasaannya.
f. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuanDPRD dan barang milik daerah selain tanah
dan bangunankepadaWalikota melalui pengelola barang.
g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak
dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggara tugas
pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya kepada Walikota melalui pengelola barang.
h. Melakukan pengawasandan pengendalianataspenggunaan
barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
i. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna
semesteran(LBPS) dan laporanbarangpenggunatahunan
(LBPT) yang berada dalam penguasaannyakepada
pengelola barang.
Pasal 10
Walikota dalam rangka melaksanakanwewenang dan tanggung
jawab Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah
disampingdibantu oleh Pengelolabarangdaerahjuga dibantu oleh
Penggunabarang dan Kuasa PenggunaBarang yang terdiri dari :
a. Kepala Unit Kerja yang membidangi perlengkapan/ Unit
pengelola barang milik daerah selaku Pembantu pengelola
dan pusat informasi barang milik daerah (PIBMD) yang
bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan
pengelolaanbarang milik daerahyang ada pada SKPD;
b. Kepala SatuanKerja /Unit Kerja;
c. Penyimpan barang milik daerah;
d. PengurusBarang Daerah.
BAB VI
PERENCANAAN KEBUTUIIAN DAN PENGANGGARAN
Pasal Ll
(l)

Unit kerja yang membidangi perlengkapan/Unit Pengelola
Barang Milik Daerah dibantu Unit Kerja terkait menyusun:
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a. Standarsaranadan PrasaranaKeda pemerintahan
Daerah;
b. Standarisasiharga.
(2) Standarisasisebagaimanadimaksud ayat (1) huruf a,
ditetapkan denganPeraturanWalikota;
(3) Standarisasisebagaimanadimaksud ayat (1) huruf b,
ditetapkan denganKeputusanWalikota.
Pasal 12
(1) Perencanaankebutuhan barang milik daerah disusun setiap
tahun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja
perangkatdaerahsetelahmemperhatikanketersediaanbarang
milik daerahyang ada.
(2) Untuk mendukung rencana kebutuhan barang milik daerah
sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) agarberpedomanpada
standarisasibarang, standarisasikebutuhan,dan standarisasi
harga.
(3) Standarbarangdan standarkebutuhansebagaimanadimaksud
dalam ayat (2) ditetapkan oleh pengelola barang setelah
berkoordinasi denganinstansi atau Dinas Teknis terkait.
Pasal 13
Tata caraperencanaanpenentuankebutuhan dan pengganggaran
sebagaimanadimaksud Pasal 12 ditetapkan lebih lanjut dengan
PeraturanWalikota.
Pasal 14
(l) Penggunabarangmenghimpunusul rencanakebutuhanbaranc
yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang beraOa
dibawahlingkungannya.
(2) Penggunabarang menyampaikanusul renclna kebutuhan
barang milik daerahkepadapengelola barang.
(r, Pengelola barang bersamapenggunabarang membahasusul
tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna
barang dan/ataupengelola barang untuk ditetapkan sebagai
RencanaKebutuhanRarangMilik Daerah(RKBMD).
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BAB VII
PENGADAAN

Pasal 20

Pasal L5
Pengadaanbarangmilik daerahdilaksanakanberdasarkanprinsipprinsip efisiensi,efektif, transparandan terbuka, bersaing,adil/
tidak diskriminatif dan akuntabel.

(1) Setiap Tahun Anggaran, Pengelola membuat Daftar Hasil
Pengadaan(DHP) sebagaimanadimaksud dalam pasal 17.
(2) Daftar Hasil Pengadaansebagaimanadimaksud padaayat (1)
digunakan untuk lampiran perhitunganAPBD.
Pasal 2l

Pasal 16
( 1) Pelaksanaanpengadaantrarangdanjasa ditetapkaniebih lanjut
dengail PeraturanWalikota;
(2) Walik,ilta dapat .melimpahkankewenanganpelaksanaan
pengadaanbarang/jasa dan perneriksaankepadapengelola
dan atauSKPD;
(3) Pengelola rnenetapkanF*nitia Pengadaandan Panitia
PemeriksaanBarangdan Jasa"
Pasal 17
(1) Pengadaanbarang dan.!asa dilaksanakansesuaiketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Dalarn hal penga<laanbarang yang bersifat urnum dan
pengadaanbarang/jasa
menganut azaz trreseragatnan,
dilaksanakanoleh PengeloiaBarang.
(3) Pengaturan letrih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan
pengadaan nlelalui Panitia PengadaanBarang Daerah
ditetapkan denganPeraturanWalikota.

( I ) PenerimaanBarang dan Jasadari pemenuhankewajiban Pihak
Ketiga kepada Pemda berdasarkan perjanjian dan atau
pelaksanaandari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan
kepadaWalikota melalui Pengelola.
(2) Penerimaan Barang dan Jasa dari Pihak Ketiga yang
merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari
masyarakat atau pemerintah menjadi barang milik daerah.
(3) Pengelola mencatat, memantau, dan aktif melakukan
penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) dan ayat(2).
(4) Penyerahandari Pihak Ketiga sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/
penguasaanyang sah.
(5) Hasil penerimaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
(6) Tatacarapelaksnaansebagaimanadimaksudkanpadaayat (1),
(2), (3), dan ayat (4) ditetapkanlebih lanjut denganPeraturan
Walikota.

Pasal 18
Pengadaanbarang dapat dilaksanakan dengan cara pembelian,
pemboronganpekerjaan,membuat sendiri dan swakelola.

BAB VIII
PENYIMPANAN DAN PET{YALURAN
Pasal22

Pasal 19
Hasil Pengadaanbarang sebagaimanadimaksud dalam pasal 16,
yang dibiayai dari APBD dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada
Walikota melalui Pengeloladilengkapi Dokumen Pengadaan.

( I ) Semuahasil pengadaanbarangdaerahyang bergerakditerima
oleh penyimpan barang/ pengums barang atau pejabat yang
ditunjuk oleh Kepala SKPD;
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3l

Pasal 25

(2) Penyimpan/pengurusbarang melakukan tugas administrasi
penerimaanbarangmilik daerahsesuaiperaturanperundangundangan;
(3) Kepala bagianThtaUsaha/Sekretariatselakuatasanlangsung
pengurusbaranglpenyimpan barang bertanggungjawab atas
terlaksarfanyatertib administrasiperbendaharaan
barangmilik
daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (2);
(4) Tatacara penerimaan dan pengurusan barang milik daerah
sebagaimanadimaksud pada ayat (l), (2), dan (3) ditetapkan
lebih lanjut denganPeraturanWalikota.
Pasal 23

( 1 ) Pengeluaran/penyaluranbarangdaeraholeh pengurusbarang

I
I

(l) Penerimaanbarang yang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala
SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, dan selanjutnya dilaporkan
kepadaWalikota melalui Pengelola.
(2) PenerimaanBarang Daerah sebagaimanadimaksud ayat (l)
dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang
Daerah (PPBD).
(3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pasal 17,
dilakukan setelahdiperiksa instansi teknis yang berwenang,
denganmembuat Berita Acara Pemeriksaan.
(4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
ditetapkan denganKeputusan Pengelola.
Pasal 24
(l) Panitia Pemeriksa Barang Daerah sebagaimanadimaksud
dalam pasal 2l bertugas memeriksa, menguji, meneliti dan
menyaksikan barang yang diserakan sesuai dengan
persyaratanyang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dan/
atau Kontrak/ Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara
Pemeriksaan (BAP).
(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dipergrmakan sebagaisalah satu syarat tagihan kepadaBagian
Keuangan.
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dilaksanakan atas dasar Surat Perintah PengeluaranBarang
(SPPB) dan untuk barang-baranginventarisdisertaidengan
berita acaraserahterima dari Atasan langsungyang ditunjuk
oleh Kepala SKPD.
(2) Setiap tahun anggaran Kepala Unit/Satuan Kerja wajib
melaporkan stock atau sisa barang kepadaWalikota melalui
pengelola.
BAB IX
PENGGUNAAN
Pasal 26
Status penggunaanbarang milik daerah untuk masing-masing
SKPD ditetapkan oleh Walikota.
Pasal2T
Penetapanstatuspenggunaanbarang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 dilakukan dengan tata cara sebagai
berikut:
a. Pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang
diterimanya kepada pengelolabarang disertai dengan usul
penggunaan.
b. Pengelola barang meneliti laporan tersebutdan mengajukan
usul penggunaandimaksudkepadaWalikota untuk ditetapkan
statuspenggunaannya.
Pasal 28
Barang milik daerahdapatditetapkanstatuspeng,junaannyauntuk
penyelenggaraantugas pokok dan fungsi satuankerja perangkat
daerah,untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka
menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi
satuankerja perangkat daerahyang bersangkutan.
JJ

Pasal 31

Pasal 29
(l) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan
dilakukan denganketentuanbahwa tanah dan/ataubangunan
tersebutdiperlukan untuk kepentingan penyelenggaraantugas
pokok dan fungsi penggunabarang dan/ataukuasapengguna
barang yang bersangkutan.
(2) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib
menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
sebagaimanadimaksudpada ayat (1) kepadawalikotamelalui
pengelola barang untuk barang milik daerah.

( 1 ) Penggunabarangmilik daerahyang tidak menyerahkantanah

I
I
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dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi
bersangkutan kepada walikota dikenakan sanksi berupa
pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan
dimaksud.
(2) Tanahdan/ataubangunanyang tidak digunakansesuaidengan
tugas pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status
penggunaannya.

BAB X
PEMANFAATAN

Pasal 30
(l) Walikota menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/
atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang
karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakantugas
pokok dan fungsi instansi bersangkutan.
(2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimanadimaksud pada
ayat (l), pengelola barang memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a. Standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk
menyelenggarakandan menunjang tugas pokok dan fungsi
instansi bersangkutan.
b. Hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan.
(3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan /atau
bangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (l) meliputi halhal sebagai berikut;
a. Ditetapkan statuspenggunaarmyauntuk penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah lainnya.
b. Dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik
daerah.
c. Dipindah tangankan.
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Bagian Pertama
Kriteria Pemanfaatan
Pasal 32

( 1 ) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunansebagaimanadimaksud dalam pasal 17 ayat (1)
dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat
persetujuanwalikota.
(2) Pemanfaatanbarang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunanyang diperlukan untuk menunjang penyelenggara
tugas pokok dan fungsi pengguna barang/kuasapengguna
barang dilakukan oleh penggunabarang denganpersetujuan
Walikota.
(3) Pemanfaatan barang milik daerah selain.tanah dan/atau
bangunanyang tidak dipergunakanuntuk melaksanakantugas
pokok dan fungsi SKPD dilaksanakanoleh penggunabarang
denganpersetujuanpengelolabarang.
(4) Pemanfaatanbarang milik daerahdilaksanakanberdasarkan
pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan
daerahdan kepentingan umum.
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Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan

(2) Barang Milik Daerah yang disewakan tersebut tidak
mengurangi atau merubah statushukum kepemilikannya.

(3) Jangka waktu penyewaanbarang milik daerah paling lama

Pasal 33

lima tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Penetapanformula besarantarif sewa barang milik daerah

Bentuk-bentuk pemSnfaatanbarang milik daerah berupa :
a. sewa
b. pinjampakai
c.
kerjasamapemanfaatan
d. bangun guna serahdan bangun serahguna

dilakukan oleh walikota.

(5) Penyewaandilaksanakanberdasarkansurat perjanjian sewa

Bagian Ketiga
Sewa
Pasal 34
(1) Penyewaanbarang milik daerahdilaksanakandengan
bentuk:
a. Penyewaan barang milik daerah atas tanah dan/atau
bangunan yang sudah diserahkanoleh pengguna barang
kepadaWalikota.
b. Penyewaanatas sebagiantanah dan/ataubangunan yang
masih digunakan oleh pengguna barang sebagaimana
dimaksuddalam pasal 19 ayat(2).
c. Penyewaanatasbarangmilik daerahselain tanahdan/atau
bangunan.
(2) penyewaanatas barang milik daerahsebagaimanadimaksud
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang
setelahmendapatpersetujuanWalikota.
(3) Penyewaanatasbarang milik daerahsebagaimanadimaksud
pada ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakanoleh pengguna
barang setelahmendapatpersetujuanpengelola barang.
Pasal 35
(l)

Barang milik daerah baik bergerak maupun tidak bergerak
yang belum dimanfaatkan oleh Pemda dapat disewakan
kepadapihak lain sepanjangmenguntungkandaerah.
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menyewa, yang sekurang-kurangnyamemuat :
a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.
b. Jenis, luas ataujumlah barang, besaransewa,dan jangka
waktu.
c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan
pemeliharaanselamajangka waktu penyewaan.
d. Persyaratanlain yang dianggap perlu.
(6) Barang Milik Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak
selain disewakan dapat dipungut retribusi ataspemanfaatan/
penggunaanbarang tersebut.
(7) Pemungutan retribusi sebagaimanadimaksud ayat (6)
ditetapkan denganPeraturanDaerah.
(8) Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan
seluruhnya wajib disetorkanke rekening kas umum daerah.
Bagian Keempat
Pinjam Pakai
Pasal 36

(1 ) Barang Milik Daerah yang belum dimanfaatkan dapat
dipinjampakaikan.

(2) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar
pemerintah daerah.
(3) Pinjam pakai tidak merubah status hukum
(memindahtangankan)kepemilikan barang daerah.
(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerahpaling lama
dua tahun dan dapat diperpanjang.
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(5) Pinjam pakai dilaksanakanberdasarkansuratperjanjian yang
sekurang-kurangnyamemuat :
a. pihak-pihak terikat dalam perjanjian .
b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan
jangka waktu.
c. Tanggungjawab peminjam atas biaya operasionaldan
pemeliharaanselamajangka waktu peminjaman.
d. Persyaratanlain yang dianggap perlu.
(6) Pinjam pakai barangmilik daerahdapatdiberikan kepadaalat
kelengkapan DPRD (terbatas pada komisi-komisi) dalam
rangka menunjang penyelenggaraanPemerintahan Daerah
(KendaraanPool).
Bagian Kelima
Kerjasama Pemanfaatan
Pasal 37
Kerjasama pemanfaatanbarang milik daerah dengan pihak lain
dilaksanakandalam rangka :
a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik
daerah.
b. Meningkatkanpendapatandaerah.
Pasal 38
(l)

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan
denganbentuk :
a. Kerjasama pemanfaatanbarang milik daerah atas tanah
dan/ataubangunanyang sudahdiserahkanoleh pengguna
barang kepada walikota.
b. Kerjasama pemanfaatanatas sebagian tanah dan/atau
bangunanyang masih digunakan oleh penggunabarang.
c. Kerjasama pemanfaatanatas barang milik daerah selain
tanah dan/ataubangunan.
(2) Kerjasamapemanfaatanatasbarangmilik daerahsebagaimana
dimaksud dalam ayat (l) huruf a dilaksanakanoleh pengelola
barang setelahmendapatpersutujuan walikota.
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(3) Kerjasamapemanfaatanatasbarangmilik daerahsebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh
pengguna barang setelahmendapatpersetujuanpengelola
barans.
Pasal 39
( 1) Kerjasamapemanfaatanatasbarangmilik daerahdilaksanakan
denganketentuan sebagaiberikut :
a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk
yang
memenuhibiaya operasionaVpemeliharaan/perbaikan
diperlukan terhadapbarang milik daerahdimaksud.
b. Mitra kerjasama pemanfaatanditetapkan melalui tender
dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya tiga
peserta/peminat,kecuali untuk barang milik daerahyang
bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
c. Mitra kerjasamapemanfaatanharusmembayarkontribusi
tetap ke rekening kas umum daerah setiap tahun selama
jangka waktu pengoperasianyang telah ditetapkan dan
pembagian keuntunganhasil kerjasamapemanfaatan.
d. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil kerjasamapemanfaatanditetapkan dari
hasil perhitungantim yang dibentuk oleh pejabat yang
berwenang.
e. Besar pembayaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil kerjasamapemanfaatanharu mendapat
persetujuanpengelolabarang.
f. Selama jangka waktu pengoperasian,mitra kerjasama
pemanfaatandilarang menjamin atau menggadaikrn
barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama
pemanfaatan.
g. Jangka waktu kerjasamapemanfaatanpaling lama tiga
puluh tahun sejak perjanjian ditandatanganidan dapat
diperpanjang.
(2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman
lelang ditrcbankanpadaAPBD.
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(3) Semua biaya berkenan dengan persiapan dan pelaksanaan
kerjasama pemanfaatan menyangkut penyusunan surat
perjanjian, konsultan pelaksana/pengawastidak dapat
dibebankanpada Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah.
Bagian Keenam
Bangun Guna Serah
Pasal 40
(1) Bangun guna serah barang milik daerah dapat dilaksanakan
denganpersyaratansebagaiberikut
a. Pemerintah Daerah atau Pengguna barang memerlukan
pemerintahan
bangunandan fasilitasbagi penyelenggaraan
daerahuntuk kepentinganpelayananumum dalam rangka
penyelenggaraantugas pokok dan fungsi.
b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatandan
Belanja Daerah untuk penyediaanbangunandan fasilitas
dimaksud.
(2) Bangun guna serah barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanoleh pengelola barang
setelahmendapatpersetujuanWalikota.
(3) Tanahyang statuspenggunaannyaadapadapenggunabarang
dan telah direncanakanuntuk penyelenggaraantugas pokok
dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan,dapat
dilakukan bangun guna serah setelah terlebih dahulu
diserahkankepadaWalikota"
(4) Bangun guna serah sebagaimanadimaksud pada ayat (3)
dilaksanakanoleh pengelolabarangdenganmengikut sertakan
penggunabarangdan/ataukuasapenggunabarangsesuaitugas
pokok dan fungsinya.
Pasal 41
Penetapanstatus penggunaanbarang milik daerah sebagaihasil
dari pelaksanaanbangun guna serahdilaksanakanoleh Walikota
untuk barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraantugas
pokok dan fungsi satuankerja perangkatdaerahterkait.
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Pasal42
( 1) Jangkawaktu bangunguna serahpaling lama tiga puluh tahun
sejak perj anjian ditandatangani.
(2) Penetapanmitra bangun guna serah dilaksanakanmelalui
tenderdenganmengikutsertakansekurang-kurangnya
5 (lima)
peserta/peminatdan apabila diumumkan 2 x pesertakurang
dari 5 (lima), dapatdilakukanpemilihan langsung/penunjukan
langsung dengannegosiasibaik teknis maupun harga.
(3) Mitra bangunguna serahyang telah ditetapkan,selamajangka
waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai
berikut :
a. Membayar kontribusi ke rekening kasumum daerahsetiap
tahun,yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil
perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang
berwenang.
b. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah.
c. Memelihara objek bangun guna serah.
(4) Dalam jangka waktu pengoperasian,sebagianbarang milik
daerah hasil bangun guna serah harus dapat digunakan
langsung untuk penyelenggaraantugas pokok dan fungsi
pemerintah.
(5) Bangun guna serahdilaksanakanberdasarkansuratperjanjian
yang sekurang-kurangnyamemuat:
a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. Objek bangunguna serah;
c. Jangka waktu bangun guna serah;
d. Hak dan kewajiban para pihak yang,,rerikat dalar,
perjanjian;
e. persyaratanlain yang dianggap perlu.
(6) Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah harus
diatas namakan PemerintahDaerah.
(7) Biaya persiapan pelaksanaanBangun Guna Serah yang
meliputi pembentukanpanitia, pengumuman,penilaian aset,
kajian dan lain sebagainyadibebankandalamAPBD.

4I

(8) Semua biaya berkenaandengan persiapan dan pelaksanaan
bangun guna serah (PenyusunanMCU, Surat Perjanjian/
Kontrak dan lain sebagainya)tidak dapat dibebankan pada
Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah.
Pasal 43
Mitra bairgun guna serahbarangmilik daerahharusmenyerahkan
objekbangun guna serahkepadawalikota padaakhirjangka waktu
pengoperasian,setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan
fungsional pemerintah.
Bagian Ketujuh
Bangun Serah Guna

b. Mitra bangun serahguna dapat mendayagunakanbarang
milik daerahtersebutsesuaijangka waktu yang ditetapkan
dalam surat perjanjian.
c. Setelah jangka waktu pendayagunaanberakhir, objek
bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat
pengawasan fungsional pemerintah sebelum
penggunaannyaditetapkan oleh Walikota.

PENGAMANAN

BAB XI
DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama
Pengamanan

Pasal 44
(1) Bangun serahguna barangmilik daerahdilaksanakandengan
ketentuan sebagaiberikut :
a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas
untuk kepentingan pelayanan umum dan untuk
menyelenggarakantugas pokok dan fungsi.
b. Tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang
telah diserahkanoleh penggunakepadaWalikota.
c. Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan
dan fasilitas dimaksud.
(2) Bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilaksanakanoleh PengelolaBarang
setelahmendapatpersetujuanWalikota.
(3) Bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakanoleh PengelolaBaraiig denganmengikutsertakan
PenggunaBarang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sesuai
tugas pokok dan fungsinya.
Pasal 45

Pasal 46
( 1) Pengelolabarang,penggunabarangdan/ataukuasapengguna
barang wajib melakukan pengamananbarang milik daerah
yang beradadalam penguasaannya.
(2) Pengamananbarangmilikdaerah sebagaimana
dimaksudpada
ayat ( 1) meliputi pengamananadministrasi,pengamananfisik,
dan pengamananhukum, terdiri dari :
a. Pengamananadministrasi dengan melengkapi dokumen
kepemilikan (sertifikat tanah, BPKB, dan dokumen
lainnya);
b. Pengamananfisikmeliputi : pemagaran,pematokan/tanda
batasdan tanda kepemilikan.
c. Pengamananhukum melalui upaya hukum apabila terjadi
pelanggaran hak atas barang milik/dikuasai Pemerintrh
Daerah.
Pasal 47

Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Mitra bangun serah guna.harusmenyerahkan objek bangun
serah guna kepada ivalikota segera setelah selesainya
pembangunan.

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas
nama PemerintahDaerah.
(2) Barang milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi
denganbukti kepemilikan atasnama PemerintahDaerah.
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(3) Barang milik Daerah selain tanah dan / atau bangunanharus
dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah
Daerah.
.

Bagian Kedua
Pemeliharaan
Pasal 52

Pasal4S

(l) Bukti kepemilikan barang milik Daerah wajib disimpan
dengantertib dan aman.
(2) Penyimpananbukti kepemilikan barang milik daerahberupa
tanah dan/ atau bangunandilakukan oleh pengelola barang.
(3) Penyimpananbukti kepemilikan barang milik daerah selain
tanah dan/ atau bangunandilakukan oleh penggunabarang.
Pasal 49
Barang milik pemerintah daerah dapat diasuransikan sesuai
kemampuankeuangandaerah dan dilaksanakansesuaiketentuan
peraturanperundang-undangan.
Pasal 50
Pihak manapundilarang melakukan penyitaan terhadap :
a. Barang milik daerah baik yang berada pada Instansi
Pemerintahmaupun Pihak Ketiga.
b. Barang milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang
diperlukan untuk penyelenggaraantugas pemerintahan.
Pasal 51

(1) Pengelola barang dan/atau kuasa pengguna barang
bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah
yang ada di bawah penguasaannya.
(2) Pemeliharaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang
(DKPB).
(3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada
Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah.
Pasal 53
(1) PenggunaatauKuasapenggunabarangwajib membuatdaftar
hasil pemeliharaanbarangyang beradapadakewenangannya
dan melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan
barang tersebutkepadapenggunabarang secaraberkala.
(2) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar
hasil pemeliharaanbarang yang dilakukan dalam satu tahun
anggaransebagaibahanuntuk melakukanevaluasimengenai
efisiensi pemeliharaanbarang milik daerah.
Pasal 54

Tanah milik Pemerintah daerah yang sudah bersertifikat, pihak
lain tidak dapat menuntut hak atastanah dimaksud apabila dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak
mengajukan keberata secaratertulis kepada Pemerintah Daerah
dan/atau Badan Pertanahan NasionaV Kantor Pertanahan atau
gugatanke Pengadilan.

M

(1) Pelaksanaanpemeliharaanbarang milik daerahsebagaimana
dimaksud dalam pasal 41 dilakukan oleh Kepala SKPD
berdasarkanDA SKPD.
(2) Pelaksanaanpemeliharaan barang sebagaimanadimaksud
pada ayat (l) pasal ini berpedomanpada Daftar Kebutuhan
PemeliharaanBarang Daerah (DKPBD).
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Pasal 59

Pasal 55
(1) Penggunaatau Kuasa Penggunabertanggungjawabuntuk
membuat daftar hasil pemeliharaanbarangdalam lingkungan
wewenangnyadan wajib melapor/menyampaikandaftar hasil
pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola secara
berkala.
(2) Pengelola atau Pejabat yang ditunjuk meneliti laporan dan
menyusun daftar hasil pemeliharaanbarang yang dilakukan
dalam I (satu) Tahun Anggaran sebagailampiran perhitungan
anggarantahun yang bersangkutan.
Pasal 56
(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang
lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimilki
oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat
wajib dipelihara oleh PemerintahDaerah.
(2) Pemeliharaanbarang bersejarahsebagaimanadimaksud ayat
(1), ditetapkan dengan KeputusanWalikota.
(3) Biaya pemeliharaanbarang bersejarahsebagaimanadimaksud
pada ayat (2), dapatbersumberdari APBD atau sumber lain
yang sah.

Pasal 57
pemeliharaan
Tata carapelaksanaan
barangdaerahdiatur lebih
lanjut denganPeraturanWalikota.

Penetapannilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan
neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada
StandarAkutansi Pemerintahan(SAP).
Pasal 60
(l) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan I atau
bangunandalam rangka pemanfaatanataupemindahtanganan
dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota, dan dapat
melibatkan penilaian independenbersertifikat dibidang
penilaianasetyang ditetapkanoleh Walikota.
(2) Penilaianbarang milik daerahsebagaimanadimaksudpada
ayat (1) dilaksanakanuntuk mendapatkannilai wajar, dengan
estimasi terendah menggunakanNJOP dan harga pasaran
umum.
(3) Penilaianbarangmilik daerahselaintanahdan ataubangunan
dalam rangka pemanfaatanatau pemindahtangandilakukan
oXehTim yang ditetapkanoleh Pengeloladan dapatmelibatkan
Fenilai Independentbersertifikat dibidang penilaianasetyang
ditetapkan oleh PengelolaBarang.
(4) Penilaian barang milik daerah sebagaimanadimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan berdasarkannilai perolehan dan/atau
harga pasaran umum dikurangi penyusutan serta
memperhatikankondisi fisik asettersebut.
(5) Hasil penilaian barang rnilik daerah sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) dan (3) ditetapkanoleh Pengelola.
BAB XIII
PENGHAPUSAN

BAB XII
PENILAIAN

,,::'

Pasal 6l

Pasal58
Penilaianbarangmilik daerahdilakukandalamrangkapenyusunan
neracapemerintahdaerah,pemanfaatan,
dan pemindahtanganan
barangmilik daerah.
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(1) Penghapusan
barangmilik daerahmeliputi :
a. Penghapusandari daftar barang penggunadan/ataukuasa
pengguna;
b. Penghapusandari daftar milik daerah.

47

BAB XIV
PEMINDAHTANGANAN

Fasal 62

(2) Penghapusanbarang milik daerah sebagaimanadimaksud
padaayat ( 1) huruf a, dilakukan dalam hal barangmilik daerah
dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaanpengguna
barang dan / atau kuasapenggunabarang.
(3) Penghapusansebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah beralih
kepemilikannya, erjadi pemusnahanataukarena sebab-sebab
lain.
Pasal 63

( 1) Penghapusanbarang milik daerah dari daftar barang milik

(2)

daerah sebagaimanadimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf
a ditetapkan setelahmendapatpersetujuanWalikota atasusul
pengelolabarang.
dimaksuddalamPasal6l ayat (1)
Penghapusan
sebagaimana
hurufb ditetapkan dengansurat keputusanpenghapusandari
pengelola barang setelahmendapatpersetujuanWalikota.
Pasal 64

(l) Penghapusanbarang milik daerah dengan tindak lanjut
pemusnahandilakukan apabilabarangmilik daerahdimaksud:
a. Tidak dapat digunakan,tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak
dapat dipindahtangankan.
b. Ataui alasanlain sesuaiketentuanperundang-undangan.
(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh pengguna barang dengan keputusan dari
pengelola barang atasnama Walikota.
(3) Pelaksanaanpemusnahansebagaimanadimaksud pada ayat
(2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada
Walikota.
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BagianPertama
Bentuk-Bentukdan Persetujuan
Pasal 65
Bentuk-bentuk pemindahtanganansebagai tindak lanjut atas
penghapusanbarang milik daerahmeliputi :
a. Penjualan
b. Tukar menukar
c. Hibah
d. Penyertaanmodal pemerintahdaerah
Pasal 66
(1) Pemindahtangananbarang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 65 untuk :
a. Tanah dan/ataubangunan;
b. Selain tanah dan/ataubangunan yang bemilai lebih dari
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
dilakukan setelahmendapatpersetujuanDPRD.
(2) Pemindahtanganan
barangmilik daerahberupatanahdan/ atau
bangunansebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a tidak
memerlukan persetujuanDPRD apabila :
a. Sudahtidak sesuaidengantataruang wilayah ataupenataan
kota.
b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan
pengganti sudah disediakan dalam dokumen
penganggaran.
c. Diperuntukkanbagi pegawainegeri. "
d. Diperuntukkan bagi kepentinganumuin.
e. Dikuasai daerahberdasarkankeputusan pengadilanyang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan I atau
berdasarkanketentuanperundang-undangan,yang jika
status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara
ekonomis.
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(3) Barang daerahyang dihapuskansebagaimanadimaksud pada
ayat (1) dan (2), dilaksanakanmelalui:
a. Penjualan/Pelelangan;
b. Ruislag/ tukar menukar;
c. Hibah.
(4) Hasil peleldngan/ penjualan disetorkan sepenuhnyakepada
Kas Daerah.
(5) Tatacarapenghapusanbarangdaerahsebagaimanadimaksud
pada ayat (2) pasalini ditetapkandenganPeraturanWalikota.
Pasal 67
Pemindahtangananbarang milik daerah berupa tanah dan / ataa
bangunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)
dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan
Walikota.
Pasal 68
Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunanyang bernilai sampaidenganRp. 5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelahmendapat
persetujuanWalikota.
Bagian Kedua
Penjualan
Pasal 69
( 1) Penjualanbarangmilik daerahdilakukan secaralelang,kecuali
dalam hal-hal tertentu.
(2) Pengecualiansebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. barang milik daerahyang bersifat khusus;
b. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut
oleh pengelola barang.
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Pasal 70
(1) Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan I atau
bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah
mendapatpersetujuanwalikota.
(2) Penjualanbarang milik daerahselain tanahdan/ ataubangunan
dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat
persetujuanwalikota.
Pasal 71
(1) Penjualansebagaimanadimaksud dalam pasal 70 ayat (2)
dilakukan denganketentuansebagaiberikut :
a. Pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada
pengelolabarang;
b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan
yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan
kewenangannya;
c. Pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk
menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang
diajukan oleh pengguna barang dalam batas
kewenangannya;
d. Untuk penjualan yang memerlukan persetujuanWalikota,
atau DPRD pengelola barang mengajukanusul penjualan
disertai denganpertimbanganatasusulan dimaksud;
(2) Penerbitan persetujuan pelaksanaanoleh pengelola barang
untuk penjualan sebagaimanadimaksud pada huruf d
dilakukan setelahmendapatpersetujuanWalikota atauDPRD.
(3) Hasil penjualanbarangmilikdaerah wajib disetor seluruhnya
ke rekening kas umum daerah sebagaipenerimaandaerah.
Bagian Ketiga
Kendaraan Dinas
PasalT2
(l)

Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari Kendaraan
Dinas, Kendaraan Dinas Operasional dan kendaraandinas
operasionalkhusus/lapangan.
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Pasal 76

(2) Umur kendaraandinas sebagaimanadimaksud pada ayat (l),
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(1) Pelaksanaanpenjualan kendaraanperorangandinas kepada
PejabatNegara Daerah sebagaimanadimaksud dalam dalam
pasal 73 dan pelelangan kendaraan dinas operasional
sebagaimanadimaksud dalam pasal74, ditetapkan dengan
PeraturanWalikota.
(2) Hasil penjualan/pelelangan
disetorsepenuhnyake Kas Daerah.
(3) Penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan
Keputusan Walikota setelah harga penjualan/sewa-beli
kendaraandimaksud dilunasi.
(4) Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas
dilaksanakanselambat-lambatnya5 lima) tahun.
(5) Pelunasanharga pelelangan kendaraandinas operasional
dilaksanakansekaligus.

Pasal 73
(1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pejabat
Negara yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual I
(satu) buah kepada pejabat yang bersangkutansetelah masa
j abatannya berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
(2) Kesempatanuntuk membeli kendaraansebagaimanadimaksud
pada ayat (l) hanya 1 (satu) kali, kecuali tenggangwaktu 10
(sepuluh) tahun.
(3) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menggangu kelancaran
pelaksanaantugas dinas di Daerah.

PasalTT

Pasal 74
(1) Kendaraan Dinas Operasional yang berumur 10 (sepuluh)
tahun atau lebih, karenarusak dan atau tidak efisien lagi bagi
keperluan dinas dapat dihapus/dilelang kepada Pegawai
Negeri yang telah memenuhi masakerja sekurang-kurangnya
l0 (sepuluh) tahun.
(2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki
pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pasal ini.
(3) Kesempatanuntuk membeli kendaraansebagaimanadimaksud
ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali memiliki tenggangwaktu
10 (sepuluh) tahun.
Pasal 75

(1) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimanadimaksud pasal
72 belum dilunasi, Kendaraan tersebut masih tetap milik
PemerintahDaerah dan tidak boleh dipindahtangankan.
(2) Selama Kendaraan tersebut belum dilunasi dan masih
dipergunakanuntuk kepentingandinas, biaya perbaikan dan
pemeliharaanditanggung oleh Pembeli.
(3) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pasalini, sesuaidengan
waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk
membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan
tersebuttetap milik PemerintahDaerah.
a''l

Bagian Keempat
Rumah Dinas

,,

Pasal 78

Kendaraan Dinas Operasional yang digunakan anggota DPRD
dapat dijual kepada yang bersangkutanyang mempunyai masa
bakti 5 (lima) tahun dan umur kendaraan 5 (lima) tahun,
sebagaimanadimaksud dalam pasalT2 ayat (1).

Walikota menetapkan penggunaanrumah milik Daerah dengan
memperhatikan peraturan perundang-undanganyang berlaku
tentang perubahan/penetapanstatus rumah-rumah negeri sesuai
dengaperaturanperundan,l-undanganyang berlaku.
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Pasal 79

Pasal 82

Penjualan rumah milik Daerah memperhatikan penggolongan
rumah dinas sesuai peraturan perundang-undangan dan
pelaksanaannyaditetapkan dengan KeputusanWalikota.

( 1 ) Pelunasan harga penjualan rumah dilaksanakan selambatlambatnya 10 (sepuluh) tahun.

(2) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III milik Daerah
disetorkan sepenuhnyake Kas Daerah.

(3) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar

Pasal 80
(1) Rumah Daerah yang dapat dijual-belikan adalah :
a. Rumah DaerahGolongan II yang telah diubah golongannya
menjadi Rumah Daerah Golongan III;
b. Rumah Daerah Golongan II yang telah berumur 10
(sepuluh) tahun atau lebih dapat dijuaUdisewa-belikan
kepadaPegawai.
(2) Pegawai yang dapat membeli adalah Pegawai sebagaimana
dimaksud dalam PeraturanPemerintah Nomor 40 Thhun 1994,
sudah mempunyai masa kerja l0 (sepuluh) tahun atau lebih
dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan
cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.
(3) Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni
pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) yang ditetapkan oleh
Walikota.
(4) Rumah dimaksud tidak dalam sengketa.
(5) Rumah Daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak
dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untukperolehan Hak
Atas Tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 81
(1) Harga rumah daerah golongan III beserta atau tidak beserta
tanahnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkanharga taksiran
dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia yang dibentuk
dengan Keputusan Walikota.
(2) Pelaksanaanpenjualan/sewa beli Rumah Daerah golongan Itr
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
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Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah
harga penjualan/sewabeli atas tanah dan atau bangunannya
dilunasi.
(4) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana
dimaksud dalam pasal 81 diatur denganPeraturanWalikota.
Bagian Kelima
Pelepasan HakAtas Tanah dan atau Bangunan
Pasal 83
( 1) Setiappemindahtangananyang bertujuan untuk pengalihanatau
penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dikuasai
oleh Daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum,
dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan
Pemerintah Daerah bersangkutandengan cara :
a. Pelepasandenganpembayaranganti rugi (dijual/lelang).
b. Pelepasandengantukar menukar/ruislag/tukarguling.
(2) Pelepasanhak atas tanah sebagaimanadimaksud pada ayat
(1) ditetapkan denganKeputusanWalikota setelahmendapat
persetujuanDPRD.
(3) Pelepasanhak atas tanah sebagaimanadimaksud pada ayat
(1) huruf b dilaksanakandengancara lelang.
(4) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan
PemerintahDaerah denganmemperhatikaanilai objek pajak
dan harga pasaranumum setempat.
(5) Nilai ganti rugi atastanah dan ataubangunanclitetapkanoleh
Walikota berdasarkannilai/taksiran yang dilakukan leh Panitia
Penaksir yang dibentuk denganKeputusanWalikota.
(6) Ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi pelepasanhak
atas tanahyang telah ada bangunan Rumah Golongan III di
atasnya.
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(7) Tata cara pelepasanhak sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Pasal 84
(1) Barang"daerahyang dijadikan sebagaipenyertaan modal
daerah yang diserahkankepada Badan Usaha Milik Daerah
dan atau kepada Pihak Ketiga ditetapkan dengan Keputusan
Walikota setelahmendapatpersetujuanDPRD.
(2) B arangDaerahsebagaimanadimaksud p adaayat ( I ) sebelum
dialihkan wajib dinilai olehTimPenilai Internal dan ataudapat
dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat di
bidang penilaian aset.
(3) Ketentuan mengenai penulaian dan penunjukan Tim Penilai
Internal dan atau Lembaga Independenbersertifrkat di bidang
penilaian aset sebagaimanadimaksud p adaayat (2) ditetapkan
denganKeputusanWalikota.
Pasal 85
Barangdaerahyang digunakanuntuk melayanikepentinganumum
dilarang digadaikan, dibebani hak tanggungan dan atau
dipindahtangankan.
Bagian Keenam
T[rkar Menukar
Pasal 86
(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan
pertimbangan:
a. Untuk memenuhikebutuhanoperasionalpenyelenggaraan
pemerintah;
b. Untuk optimalisasi barang milik daerah;dan
c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatandan
Belanja Daerah.
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(2) Tukar menukar barang milik daerahdapat dilakukan dengan
pihak:
a. Pemerintahpusat denganPemerintahDaerah;
b. Antar PemerintahDaerah;
c. Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum milik
pemerintah lainnya;
d. Swasta.
Pasal 87
(1) Tukar menukar barang milik daerahdapat berupa :
a. Tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh
Kepala SKPD kepadaKepala Daerah melalui Pengelola.
b. Tanahdan ataubangunanyang masih dipergunakanuntuk
penyelenggaraantugaspokok dan fungsi penggunatetapi
tidak sesuaidengantata ruang wilayah ataupenataankota.
c. Barang milik daerahselain tanah dan atau bangunan.
(2) Tukar menukar sebagaimanadimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan
kepala Daerah sesuaibataskewenangannya.
Pasal 88
Tukar menukarbarangmilik daerahsebagaimanadimaksud dalam
pasal 87 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan
ketentuan sebagaiberikut :
a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar barang milik
daerahberupa tanah dan/ataubangunankepadaKepala Daerah
disertai alasan/pertimbangandan kelengkapandata;
b. Timyang dibentukdenganKeputusanKepalaDaerah,meneliri
dan mengkaji alasan/pertimbanganperlunla tukar menukar
tanah dan/ataubangunandari aspek teknis, ekonomis dan
yuridis;
c. Apabila memenuhi syaratsesuaiperaturan yang berlaku,
Kepala Daerah dapat mempertimbangkanuntuk menyetujui
dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan
dipertukarkan;
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d.

f.

Tukar menukar tanah dan/ataubangunandilaksanakanpasal
66 ayat(2) huruf a dan huruf c setelahmendapatpersetujuan
Dewan Perwakilan Daerah;
Pengelolamelaksanakantukar menukar denganberpedoman
pada persetujuanKepala Daerah;
Pelaksanaanserah terima barang yang dilepas dan barang
penggantiharusdituangkandalamBeritaAcara SerahTerima
Barang.

(2) Hibah sebagaimanadimaksud padaayat(l), harusmemenuhi
syarat sebagaiberikut :
a. bukan merupakanbarang rahasia neganldaeruh;
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup
orang banyak;
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraantugaspokok
dan fungsi dan penyelenggaraanPemerintahDaerah;
d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal
pengadaannyadirencanakanuntuk dihibahkan.

Pasal 89
(l) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimanadimaksud
padapasal87 ayat(1) hurufc dilaksanakandenganketentuan
sebagaiberikut :
a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada
Pengelola disertai alasandan pertimbangankelengkapan
data dan hasil pengkajian Tim intern instansi pengguna
barang;
b. Pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan
perlunya tukar rnenukar tanah dan/atau bangunan dari
aspekteknis, ekonomis dan Yuridis;
c. Apabila memenuhi syarat sesuaiperaturanyang berlaku,
Pengelola dapat mempertimbangkanuntuk menyetujui
sesuaibataskewenangannya;
d. Pengguna melaksanakan tukar menukar dengan
berpedomanpada persetujuanPengelola;
e. Pelaksanaanserahterima barangdituangkandalam Berita
SerahTerima Barang.
(2) Tatacara pelaksanaantukar menukar ditetapkan lebih lanjut
denganPeraturanWalikota.

Pasal 91

( 1 ) Hibah barang milikberupa :
a. tanah dan/ataubangunanyang telah diserahkanoleh Kepala
SatuanKerja PerangkatDaerah kepadaKepala Daerah;
b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya
direncanakanuntuk dihibahkan;
c. selaintanahdan/ataubangunanyang telah diserahkanoleh
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala
Daerah melalui pengelola barang;
d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal
pengadaannyadirencanakanuntuk dihibahkan.
Pasal 92

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan
pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan.
kemanusiaandan penyelenggaraanpemerintahandaerah.

(l) Hibah barang milik daerahberupa :
a. tanah dan/ataubangunanyang telah diserahkanoleh Kepala
SatuanKerja PerangkatDaerah;
b. tanah dan/atauyang dari awal pengadaannyadirencanakan
untuk dihibahkanl
c. selaintanahdan/ataubangunanyang telah.$iserahkanoleh
Kepala Satuan Kerja PerangkatDaerah'kepadaKepala
Daerah melalui pengelola barang;
d. selain tanah/dan atau bangunan yang dari awal
pengadaannyadirencanakanuntuk dihibahkan.
(2) PenetapanHibah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf
a, huruf b dan huruf c dilakukan oeh Pengelola setelah
mendapatpersetujuanKepala Daerah;
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Bagian Ketujuh
HIBAH
Pasal 90

(3) PelaksanaanHibah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf
d, dilaksanakanoleh Penggunasetelahmendapatpersetujuan
Pengelolabarang.

e. Pelaksanaanserah terima barang yang dihibahkan harus
dituangkan dalam berita acara serahterima barang.
Pasal 94

.

Pasal93

( 1) Hibah barangmilik daerahsebagaimanadimaksud dalam pasal

(2)

92 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. pengelola barang mengajukan usul hibah tanah dan/atau
bangunan kepada Walikota disertai dengan alasan/
pertimbangan dan kelengkapan data;
b. Walikota meneliti dan mengkaji berdasarkanpertimbangan
dan syarat sebagaimanadimaksud dalam pasal9l ayat2;
c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku,
Walikota dapatmempertimbangkanuntuk menetapkandar/
atau bangunan yang akan dihibahkan;
d. proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan dengan
berpedoman pada ketentuan pasal dan pasal
e. pengelola barang melaksanakanhibah denganberpedoman
pada persetujuanWalikota;
f. pelaksanaan serah terima yang dihibahkan harus
dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
Hibah barang milik daerahsebagaimanadimaksud dalam pasal
92 ayat (l) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola
barang disertai alasan/pertimbangan,kelengkapannota dan
hasil pengkajian tim interen pengguna barang;
b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan
pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam
pasal 90 ayatz;
c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku,
pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk
menyetujui sesuai batas kewenangannya.
d. Penggunabarang melaksanakanhibah denganberpedoman
pada persetujuan pengelola barang;
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(1) Hibah sebagaimanadimaksuddalam pasal92 ayat (1) huruf
a da huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
setelahmendapatpersetujuanDPRD;
(2) Hibah sebagaimanadimaksud pada pasal 92 ayat (1) huruf c
da huruf d yang bernilai di atas Rp. 5.000.000.000,-(lima
milyar), dilaksanakansetelahmendapatpersetujuanDPRD;
(3) Tata cara pelaksanaanHibah ditetapkan lebih lanjut dengan
peraturan Kepala Daerah.

PENYERTAAN

Bagian Kedelapan
MODAL PEMERINTAH

DAERAH

Pasal 95
(1) Penyertaanmodal pemerintahdaerahatasbarangmilik daerah
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan,dan
peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan
hukum lainnya yang dimiliki daerah;
(2) Penyertaanmodal pemerintahdaerahsebagaimanadimaksud
padaayat (l) dilakukan denganpertimbangansebagaiberikut:
a. Barang milik daerahyang dari awal pengadaannyasesuai
dokumen penganggarandiperuntukkan bagi badan usaha
milik daerahdalam rangka penugasanpemerintah; atau
b. Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh
badanusahamilik daerahataubadanhukum lainnya yang
dimiliki daerah baik yang sudah ada maupun yang akan
dibentuk.
Pasal 96
( 1) Penyertaanmodal pemerintahdaerahatasbarangmilik daerah
dapat berupa :
a. Tanah dar/atau bangunan yang telah diserahkankepada
Walikota;
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b. Tanah dan/ataubangunan yang dari awal pengadaannya
direncanakanuntuk disertakan sebagaimodal pemerintah
daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen
penganggaran;
c. Barang milik daerah selain tanah dan/ataubangunan.
(2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah
daerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1) huruf a dilakukan
oleh Walikota:
(3) Penyertaanmodal pemerintah daerahatasbarangmilik daerah
sebagaimanayang dimaksud pada ayat (l) huruf a
dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat
persetujuanWalikota;
(4) Penyertaanmodal pemerintah daerah atasbarang milik daerah
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan
oleh pengelola barang setelahmendapatpersetujuanwalikota;
Penyertaanmodal pemerintah daerah atasbarang milik daerah
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan
oleh pengelola barang.

e. Pengelola barang melaksanakan penyertaan modal
pemerintah dengan berpedoman pada persetujuan

(l) Penyertaanmodal pemerintah daerah atasbarang milik daerah
sebagaimanadimaksud dalan pasal 96 ayat(1) huruf a dan b
dilaksanakandenganketentuan sebagaiberikut :
a. Pengelola barang mengajukan usul penyertaanmodal
pemerintahatastanahdan atau bangunankepadawalikota
disertai dengan alasan/pertimbangan,dan kelengkapan
data;
b. Walikota meneliti dan mengkaji berdasarkanpertimbangan
dan syarat sebagaimanadimaksud dalam pasal 95;
c. Apabila memenuhi syarat sesuaiperaturanyang berlaku,
Walikota dapatmempertimbangkanuntuk menetapkandar/
atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan
disertakan sebagaimodal pemerintah;
d. Proses persetujuan penyertaan modal pemerintah
dilaksanakan denganberpedoman pada ketentuan pasal 66
ayat(2) dan pasal68;

Walikota;
f. Pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
denganmelibatkan instansi terkait;
g. Pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah kepadaDPRD untuk ditetapkan;
h. Penggunabarang melakukan serahterima barang kepada
badanusahamilik daerahataubadanhukum lainnya milik
daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima
barang setelah peraturan daerah ditetapkan.
(2) Penyertaanmodal pemerintah daerahatasbarangmilik daerah
sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 96 ayat (l) huruf c
dilaksanakandenganketentuansebagaiberikut :
a. Pengelola barang disertai alasan/pertimbangan,
kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim mengajukan
usulan kepadaWalikota;
b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan
pertimbangan dan syarat sebagaimanadimaksud dalam
pasal90;
c. Apabila memenuhi syarat sesuaiperaturanyang berlaku,
Walikota dapat mempertimbangkan untuk menyetujui
sesuaibataskewenangannya;
d. Pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
denganmelibatkan instansi terkait;
e. Pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah kepada walikota;
f. PengelolaBarang melakukan serahterima barang kepada
badanusahamilik daerahataubadanhukum lainnya milik
daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima
barang setelahPeraturanDaerah ditetapkan;
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(s)

Pasal 97

Pasal 98
Ketentuan lebih lanjut mengenaitata carapelaksanaanpenjualan,
tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah atas
barang milik daerah diatur dalam peraturan walikota dengan
berpedomafi pada kebijakan umum pengelolaan barang milik
daerah.
BAB XIV
PENATAUSAHAAN

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadapbarang milik
daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam
pengerjaan,penggunabarang melakukan inventarisasisetiap
tahun.
(3) Penggunabarang menyampaikanlaporan hasil inventarisasii
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada
pengelola barang selambat-lambatnyatiga bulan setelah
selesainvainventarisasi.
Pasal 102

Bagian Pertama
Pembukuan

PemerintahDaerah melakukan inventarisasibarang milik daerah
berupa tanah dan / atau bangunan yang berada dalam
penguasaannyasekurang-kurangnyasekali dalam lima tahun.

Pasal 99
(1) Kuasa penggunabarang/ penggunabarang harus melakukan
pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah kedalam
Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) / Daftar Barang
Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi
barang.
(2) Pengelolabarang harus melakukan pendaftarandan pencatatan
barang milik daerahberupatanah dan/ atau bangunandalam
bentuk Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) menurut
penggolongan barang dan kodefikasi barang.
Pasal 100
( 1) Kuasa pengguna barang / penggunabarang harus menyimpan
dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan /
atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya(2) Pengelola barang harus menyimpan dokumen kepemilikan
tanah dan / atau bangunanyang beradadalam pengelolaannya.
Bagian Kedua
Inventarisasi
Pasal LOL
(l) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi barang milik
daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
@

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 103
(1) Kuasa pengguna barang harus menyusun Laporan Barang
Kuasa pengguna barang Semesteran(LBKPS) dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk
disampaikan kepadapenggunabarang.
(2) PenggunabarangharusmenyusunLaporan BarangPengguna
Semesteran(LBPS) dan Laporan Barang PenggunaTahunan
(LBPT) untuk disampaikankepadapengelolabarang.
(3) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik
Daerah(LBMD) berupatanahdan/ ataubangunansemesteran
dan tahunan.
(4) Pengelola barang harus menhimpun Laporan Barang
(LBPS) danLaporanBarangPengguna
PenggunaSemesteran
Tahunan(LBPT) sebagaimanadimaksud padziayat (2) serta
Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) berupa tanah dan /
atau bangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (3).
(5) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik
Daerah ( LBMD) berdasarkanhasil penghimpunan laporan
sebagaimanadimaksud pada ayat (4).
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BAB XVI
PEMBINAAN,PENGBNDALIANDAN PENGAWASAN

Pasal104
Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebagaimanadimaksud
dalam pasal98 ayat (5) digunakan sebagaibahanuntuk menyusun
neraca pemerintah daerah.

Bagian Pertama
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 107

PENGELOLAAN

BAB XV
BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN
Pasal L05

( 1 ) Direksi PerusahaanDaerah (PD) atau Badan Usaha Milik
Daerah(BIJMD) sebagaiPenyelenggaraPembantuPemegang
Kuasa Barang Daerah (P3KBD), berwenang dan
bertanggungjawabatas pengelolaanBarang Daerah yang
dipisahkan dalam lingkungan kewenangannya.
(2) Direksi PerusahaanDaerah (PD) dan Badan Usaha Milik
Daerah bertanggungjawabuntuk menyusundaftar inventaris
barang dan mutasi serta rnembuat daftar rnutasi barang daerah
setiap akhir tahun anggaran.
(3) Laporan inventarisasidan mutasi barangdaerahsebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk barang ushha atau
barang dagangan,disampaikan kepada Walikota melalui
SatuanKerja yang bertanggungjawabdibidang perlengkapan
selakuPembantuKuasa Barang Daerah ( PKBD) setiapakhir
tahun anggaran.
(4) Setiap 5 (lima) tahun sekali Direksi PerusahaanDaerah (PD)
dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib melakukan
SensusBarang Daerah yang berada dalam kewenangannya
danhasilnyadilaporkankepadaWalikota melalui SatuanKerja
yang bertanggungjawabdibidang perlengkapanselakuPKBD.
Pasal 106

Pembinaan,pengendalian,pengawasandan investigasi atas
pelaksanaanpenggunaan,pemanfaatan,dan pemindahtanganan
barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan,
pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah
merupakankewenanganWalikota yang dilaksanakanoleh Kepala
SatuanKerja yang ditunjuk.
Pasal 108
( 1) Pengawasanumum atasBarang Daerahdilakukan oleh DPRD ;
(2) Pengawasanfungsional dan pemeriksaan atas pengelolaan
Barang Daerah dilakukan oleh Aparat PengawasFungsional
Pemerintah Daerah;
(3) Pengawasansehari-hariBarang Daerah dilakukan oleh Kepala
SatuanKerja.
Pasal L09
Ketentuanlebih lanjut mengenaitatacarapelaksanaanpengawasan
dan pengendalianatasbarangmilik daerahdiatur dalamPeraturan
Walikota.
BAB XVII
PEMBIAYAAN

,..

Pasal L10

Tata cara pengelolaanBarang Daerah yang dipisahkanditetapkan
dengan PeraturanWalikota sesuai dengan PeraturanPerundangundanganyang berlaku.

(1) Anggaran biaya operasional untuk pelaksanaantertib
pengelolaanBarang Daerah dialokasikan dalam APBD..
(2) Anggaran biaya operasionalBarang Daerah yang telah
dipisahkan untuk BUMD ataupihak ketiga dibebankankepada
yang bersangkutan.
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(3) Kepada Pejabat yang mengelola Barang Daerah yang
mengakibatkan pendapatanDaerah, diberikan tunjangan
insentif yang besarnyaditetapkandenganKeputusanWalikota.
(4) PemegangUmumBarang DaerahlPemegangKhusus Barang
Daerah, Pengurus Barang Daerah dan Kepala Gudang
diberikan tunj anganinsentif yang besarnyaditetapkandengan
KeputusanWalikota.

(4) Biaya yang timbul akibat penyelesaiansengketa,dibebankan
padaAPBD.
(5) Tata cara penyelesaianBarang Daerah yang bersengketa
sebagaimanadimaksud pada ayat (1),(2),(3) dan ayat
(4),ditetapkan denganPeraturanWalikota.

BAB XX
KBTBNTUAN LAIN-LAIN

BAB XVIII
DAN
PERBENDAHARAAN
TUNTUTAN
TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG

Pasal 113

Pasal1,11
(1) Dalam hal terjadi kerugian Daerah berupa kekurangan
perbendaharaanbarang daerah, akibat kelalaian yang tidak
termasuk perbuatan melanggar hukum dan atau tidak
melakukan kewajiban sebagaimanamestinya, diselesaikan
melalui Tuntutan Perbendaharaandan Tuntutan Ganti Rugi
(TPTGR).
(2) Ketentuan mengenaiTuntutan Perbendaharaandan Tuntutan
Ganti Rugi (TPTGR) sebagaimanadimaksud pada ayat (l)
ditetapkan denganPeraturanWalikota.
BAB XIX
SBNGKETABARANG DAERAH

(1) Barang milik daerah yang digunakan oleh badan layanan
umum daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan untuk menyelenggarakankegiatan badanlayanan
umum daerahyang bersangkutan.
(2) Pengelolanbarangmilik daerahsebagaimanadimaksud pada
ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Daerah ini, kecuali terhadapbarang-barangtertentu yang
diatur tersendiri dalam PeraturanPemerintahtentans Badan
Layanan Umum.
Pasal 114
Ketentuanlebih lanjut mengenaipengelolaanbarangmilik daerah
diatur dalam PeraturanWalikota.

Pasal lL2
(1) Penyelesaianterhadap Barang Daerah yang bersengketa,
termasuk barang daerahyang dipisahkan dilakukan terlebih
dahulu dengancaramusyawarah/mufakatoleh Kepala Satuan
Kerja atau Pejabatyang ditunjuk.
(2) Apabila Penyelesaiansebagaimanadimaksud pada ayat (l)
tidak tercapai, dapat dilakukan upaya hukum baik secara
pidana maupun secaraperdata.
(3) Penyelesaiansebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Bagian Hukum dan atauLembagaHukum yang ditunjuk.
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BAB XXI
GANTI RUGI DAN SANKSI
Pasal 115
(l)

Setiap kerugian daerahakibat kelalaian, penyalahgunaan/
pelanggaranhukum atas pengelolaanbarang milik daerah
diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
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(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapatdikenakan sanksi
administratif dan/ atausanksipidana sesuaidenganperaturan
perundang-undangan.
.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 119
PeraturanDaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiaporang mengetahuinya,memerintahkanpengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam lembaran
Daerah Kota Dumai.

Ditetapkandi Dumai
Padatanggal 27 September
2007

Pasal 116
(1) Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib
dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen
kepemilikannya.
(2) Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh
pengelolabarang berkoordinasi denganinstansi terkait yang
bertanggungjawab di bidang pertanahandan instansi terkait
lainnya.

WALIKOTA DUMAI,
dto,
H. ZULKIFLI A.S.
Diundangkandi Dumai
padatanggal 28 September2007
SEKETARIAS DAERAH KOTA DUMAI.

Pasal Ll.7
(l) Perjanjian yang telah diterbitkan antara Pemerintah Dacrah
dan Pihak Ketiga sebelum PeraturanDaerah ini ditetapkan,
tetap berlaku sampaidenganberakhirnyaperjanjian tersebut(2) Peraturanpelaksanaanyang mengaturmengenaipengelolaan
Barang Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangandengan ketentuanPeraturanDaerah ini.

dto,
H. WAN EAUZI EFFEI\DI
PembinaUtamaMudaNip. 010055541
LEMBARAN DAERAH KOTADUMAI TAHUN 2OO7NOMOR 02 SERID

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 118
Hal- hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah
ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan / atau
Keputusan Walikota.
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7l

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 02 TAHUN 2OO7
,

TBNTANG

PENGELOLA BARANG MILIK

DAERAH

I. UMUM
1. Pendahuluan
Dalam rangka menjamin terlaksananyatertib administrasi dan tertib
pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaanpersepsidan
langkah secaraintegral dan menyeluruh dari unsur-unsuryang terkait dalam
pengelolaanbarang milik daerah.
Pengelolaanbarang milik daerahsebagaimanadiatur dalam peraturandaerah
ini dilaksanakandenganmemperhatikanasas-asassebagaiberikut :
a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusandan pemecahanmasalahmasalahdibidang pengelolaanbarangmilik daerahyang dilaksanakanoleh
kuasapenggunabarang,penggunabarang,pengelolabarangdan Walikota
sesuaifungsi, wewenang,dan tanggungjawab masing-masing;
b . Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaanbarang milik daerah harus
dilaksanakanberdasarkanhukum dan peraturanperundang-undangan
;
c. Asas transparansi,yaitu penyelenggaraan
pengelolaanbarangmilik daerah
harus trasparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi
yang benar;
d . Asas efisiensi, yaitu pengelolaanbarang milik daerah diarahkan agar
barangmilik daerahdigunakan sesuaibatasan-batasanstandarkebutuhan
yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraantugas pokok
dan fungsi pemerintahansecaraoptimal;
e . Asas akuntabilitas,yaitu setiapkegiatanpengelolaanbarangmilik daeralr
harus dapat dipertanggungjawabkankepadarakyat;
f. Asas kepastiannilai, yaitu pengelolaanbarangmilik daerahharusdidukung
oleh adanyaketepatanjumlah dan nilai barangdalamrangkaoptimalislsi
pemenfaatandan pemindahtanganan
barangmilik daerahsertapenyusr.ullrr
neraca pemerintah.

't')

jr

2. GambaranUmum
Ruang lingkup pengelolaanbarangmilik daerahdalam perlturan rllcrirlr
ini mengacupada pengertianbarangmilik daerahberdasarkanrunnrs:ul
dalam pasal I angka 10 dan angka 11 Undang-UndangNomor I 'l'llrrrrr
2004 tentangperbendaharaan
daerah.Atas dasar pengertiarrtclst.lrtrl
lingkup barang milik daerahdisamping berasaldari pernbcliurr;rt;rrr
perolehan atas beban Anggaran Pendapatandan Belan.jal)acralr frr11;r
berasaldari perolehanlainnyayang sah.Barangmilik daerahyung trclus;rl
dari perolehanlainnya yang sah selanjutnyadalam peraturandacrlh irrr
diperjelas lingkupnya yang meliputi barang yang diperoleh dari lriblh/
sejenisnya,diperoleh sebagaipelaksanaanperjanjian/kontrak,dipcrolt'lr
berdasarkanketentuanundang-undangdan diperoleh berdasarkan prrt trsrrrr
pengadilanyang telah memperolehkekuatanhukum tetap.Pcngatrrrrrr
mcngcnailingkupbarangrnilik daerahdalamperaturan
daerahini dibltlsi
banrrrgrnilik dacrahyang bersifatberwujud(tongililt')
lrirrfrr;rt'rrgcrlian
st'lr;rl',rrirrrur;r
rlirrurksutl
ltrrbVll I'asal42sampaidenganpasal49 [lrrtllrrli
I lrrrl;rrUi
Nontor I 'l;rlrrrrr
.)OO.l
lt.rrlrrrrg
I)crhcrrdaharaan
Negara.
I't'rr1'r'1,'l;r;rrr
lt;rr:rrrl'
rrrrlrkrlrrt'r:rlr
rlrrlrrrrr
daerah
ini, rnclillrrti
l)c:raluriln
kr'lrtrlttltlttt
tl:tttl)('nl',il1lt,l',ilt'ltrt,
pengggllila'1,
l)('l('lt(;ttt:tittr
ltcngadaan,
rllrilPt.rrrt.lil|lrr:|irrr,
pcniltian,penghapusarr,
Pt'rrurrrllurllril,
lx.ltl'.ililrrrr;ur
pcrrrindalrtangitnlut,
pengawasandirrr
llt.rlrllrrrs;rlr;r:rrr,
1lt'rrrbillllan,
pengendalian.l,irrgkrrppt'rr1iclol;rirrr
biulrrrgrrrilik daerah tcrscbrrt
merupakan
sikluslogistikyurrglt'lrilrlr'rirrcist'brrglipcn-iabaran
dlri siklrrs
logistiksebagaimana
yangdiarturrurlkrur
pcrr.iclasan
tllrlrrrrr
lxrs:rl.1()rrylrt
'l'alrtrrr
(6) Undang-Undang
Nomor I
2(Xlf, yarrgarrtunrlirintlirl;rsrrrkrrrr
padaperrtimbangan
perlunyapenyeslraiarr
lcr'lurtltrp
siklrrs1x.r
lx'rrtlrrlr;rr:r;rrr.
b. Pejabat PengelolaanBarang Milik Daerah
Padadasarnyabarangmilik daerahdigunakanuntuk pcnyclcrrggara
tugas
pokok dan fungsi perangkatdaerahsebagaimanadimaksuddalam pasal
ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 2004
menetapkanbahwa kepala satuankerja perangkatdaerahadalahpenggurru
haranghagi satuankerja perangkatdaerahyang dipimpinnya.
s,'lr;11'11i
konsckuensidari prinsip tersebutdiatasmaka tanahdan / ata(r
lr.r11'rn;rrr
rrrilik dacrahyang tidak dimanfaatkanuntuk kepentingan
lrrglrspokokclantirngsiinstansiyangbersangkutan
lx'ny('l('nl'Irrr.rurrr
wajib
dist'r'lrlrkrrrr
kcplrclawalikota untuk kepentingan
l)cnl(:nl'rrrrrlrnnylr
penyclcngglnurnlrrgirspcnrt'rirrllrlrdae:ralrsebagaimanadiamanatkan
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rlllurrrI'lsal49 ayat(3) Undang-undangNomor I Tahun2004.walikota
rrrclrrkrrkarr
pemanfaatanatastanahdan / atau bangunantersebutuntuk :
| ) l)igunakanoleh instansilain yangmemerrukantanah/ bangunandalam
rangkapenyelenggaraan
tugaspokok danfungsinyamelaluipengalihan
statuspenggunaan;
2) Dimanfaatkan,dalam bentuk sewa,kerjasamapemanfaatan,pinjam
pakai, bangun guna serahdan bangun serahguna; atau
3) Dipindahtangankan,dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah"
penyertaanmodal pemerintah daerah.
Dalam Peraturandaerah ini diatur pejabat yang melakukan pengelolaan
barang milik daerah. Dalam pengelolaanbarang milik daerah walikota
adalahpemegangkekuasaanpengelolaanbarangmilik daerah,sekretariat
daerahadalahpengelolabarang,dan kepalasatuankerja perangkatdaerah
adalahpenggunabarang.
Dasar pengaturan mengenai wewenang dan tanggungjawab pejabat
pengelolaanbarangmilik dacrahadalahsebagaiberikut :
(l) walikota selakukepalapemcrintahdaerahmempunyaifungsinya
mangacupada pasal-5huruf c, pasal38 ayat (l), pasal42 ayat (l),
dan pasal44 ayat(3) Undang-UndangNomor I Tahun2004.
walikota selakukepaladacrahr'crupakan pemegangkekuasaan
pengelolaanbarangmilik dacrahyang tcknispcngelolaanya
dilaksanakan
oleh :
a. sekretaris daerah schagai pcrrgclrla hararrg aras dasar
pertimabanganbahwa kcpala satuankc{a pclrgcl.la kcuurrgan
daerah selaku bendaharaumum daerah,l'unsinyalrrcngacupatlir
pasal 9 ayat (2) huruf q dan pasal 38 ayat (2), Undang_Unclang
Nomor I Tahun 2004, berkedudukandibawah sekretarisdaerah:
b. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang,
fungsinya mangacupada pasal 9 ayat(3) huruf f Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 sertapasal 6 ayat (2) huruf f dan pasal 3g
ayat(2) Undang-Undang Nomor I Tahun 2004.
c. Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan pengadaan Barang
Milik Daerah.
Perencanaan kebutuhan milik daerah harus mampu
menghubungkan antara ketersediaan barang sebagai hasil dari
pengadaanyang telah lalu dengan keadaanyang sedangberjalan
sebagaidasar tindakan yang akan datang dalam rangka pencapaian
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olosicnsidan efektivitas pengelolaanbarangmiluk daerah.Hasil
kebutuhantersebutmerupakansalahsatudasardalam
l)crcncanaan
pcnyusunanperencanaananggaranpada satuankerja perangkat
daerah.Perencanaananggaranyang mencerminkankebutuhanrill
barangmilik daerahpada satuankerja perangkatdaerahselanjutnya
menentukanpencapaiantujuanpengadaanbarangyang diperlukan
dalam rangkapenyelenggaratugaspokok dan fungsi pemerintah.
d. Penggunabarangmilik daerah
padadasarnyabarangmilik daerahdigunakanuntuk penyelenggara
tugaspokok dan fungsi satuankerjaperangkatdaerahsebagaimana
diamksuddalampasal37 ayat(2)Undang-UndangNomor 1 Tahun
2004. oleh karena itu sesuaipasal 40 ayat (l) Undang-Undang
Nomor I Tahun 2004 barang milik daerah yang diperlukan bagi
penyelenggaraantugas pemerintahan daerah tidak dapat
clipindahtangankan.Dalam rangka menjamin tertib penggunaan,
penggunabarang harus melaporkan kepadapengelola barang atas
scmuabarangmilik daerahyang diperolehsatuankerja perangkat
daerahuntuk ditetapkanstatuspenggunaannya.
c- Penatausahaan
Barang Milik Daerah
Penatausahaanbarang milik daerah meliputi pembukuan,
inventarisasi,dan pelaporan barang milik daerah yang berada
dibawah penguasaanpenggunabarang/ kuasapenggunabarang
harus dibukukan melalui prosespencatatandalam Daftar Barang
Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang
Penggunaoleh penggunabarangdan Daftar BarangMilik Daerah
oleh pengelolabarang.Prosesinventarisasi,baik berupapendataan,
pencatatan,dan pelaporanhasil pendataanbarang milik daerah
merupakan bagian dari penatausahaan.Hasil dari proses
pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan
proses pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa
penggunabarang,penggunabarang,dan pengelolabarang.
Hasil penatausahaan
barangmilik daerahdigunakandalam rangka .
penyusunanneracapemerintahdaerahsetiapLahun;
perencanaankebutuhanpengadaandan pemeliharaanbarang
milik daerah setiap tahun untuk digunakan sebagaibahan
penyusunanneraca anggaran;
pengamananadministratif terhadapbarang milik daerah.
-
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f. Pengamanandan PemeliharaanBarang Milik Daerah
Pengamananadministrasi yang ditunjang oleh pengamananfisik
dan pengamanan hukum atas barang milik daerah merupakan
bagian penting dari pengelolaan barang milik daerah. Kuasa
penggunabarang,penggunabarangdanpengelolabarangmemiliki
wewenang dan tanggungjawabdalam menjamin keamananmilik
daerah yang befada dibawah penguasaannyadalam rangka
menjamin pelaksanaantugas pokok dan fungsi pemerintah.
o
Penilaian Barang Milik Daerah
Penilaian barangmilik daerahdiperlukan dalam rangka mendapatkan
nilai wajar sesuaidenganketentuanyang berlaku. Nilai wajar atas
barang milik daearahyang diperoleh dari penilaian ini merupakan
unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah,
pemanfaatandan pemindahtangananbarang milik daerah.
h. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
Barang milik daerah dapat dimanfaatkan atau dpindahtangankan
apbila titlak digunakan untuk penyelenggara pemerintahan daerah.
Dala;n konteks pemanfaatan tidak terjadi adanya peralihan
kepemilikan dari pemerintahkepadapihak lain. Sedangkandalam
kontek-spen:indahtangananakan terjadi peralihan kepemilikan atas
barang milik daerah dari pemerintah kepada pihak lain.
Tanah dan / atau bangunanyang tidak dipergunakan sesuaitugas
pokok dan fungsi instansi pengguna barang harus diserahkan
kepadaWalikota selakupemegangkekuasaanpengelolaanbarang
milik daerah. Penyerahan kembali barang milik daerah tersebut
dilakukan dengan memperhatikankondisi statustanah dan / atau
bangunan,apakahtelah bersetifikat (baik dalam kondisi bermasalah
maupun tidak bermasalah) .
Barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang telah
diserahkan tersebut selanjutnya didayagunakan untuk
penyelenggarapemerintahannegara,yang meliputi fungsi-fungsi
berikut:
l) Fungsi pelayanan
Fungsi ini direalisasikan melalui pengalihan status
penggunaan, dimana barang milik daerah dialihkan
penggunaannya kepada instansi pemerintah lainnya untuk
digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi
sesuaidengan tugas pokok dan fungsinya.

b'
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2) Fungsi budgeter
Fungsi ini direalisasikan melalui pemanfaatan dan
pemindahtanganan.Pemanfaatandimaksud di lakukan dalam
bentuk sewa, kerjasamapemanfaatan,pinjam paka, bangun
guna serah dan bangun serah guna. Sedangkan
pemindahtanganandilakukan dalam bentuk penjualan,tukar
menukar, hibah; dan penyertaanmodal daerah.
Kewenangan pelaksanaan pemanfaatan atau pemindah
tanganantanahdan / ataubangunanpadabarangmilik daerah
prinsipnya dilakukan oleh pengelola barang dan untuk milik
daerah dilakukan oleh Walikota, kecuali hal-hal sebagai
berikut :
1) Pemanfatan tanah dan / atau bangunan untuk memperoleh
fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas
pokok dan fungsi instansi penggunadan berada didalam
lingkungan instansipengguna,contohnyakantin, bank dan
koperasi.
2) Pemindah tanganandalam bentuk tukar menukar berupa
tanah dan / atau bangunanyang masih di gunakan untuk
tugas pokok dan fungsi namun tidak sesuai tata ruang
wilayah atau penataankota.
3) Pemindahtanganan dalam bentuk penyertaan modal
Pemerintahdaerahberupatanahdan / ataubangunanyang
sejak awal pengadaannyasesuaidokumen penganggaran
di peruntukan bagi badan usahamilik daerah.
Pengecualian tersebut, untuk barang milik daerah
dilakukan oleh pengelola barang dengan persetujuan
Walikota.

77

TI. PASALDEMI

PASAL

Pasal I
Angka 1 sld 17 cukup jelas.
Angka 18
Rumah Daerah adalahrumah milik daerahyang terdiri dari Rumah
Daerah Gol I yaitu yang disediakan untu ditempati oleh pemegang
jabatan tertentu yang berhubungandgn sifat dinas dan jabatannya
(Rumah Jabatan) ; Rumah Daerah Gol II yaitu yang tidak boleh
dipindahtangankandari suatu Dinas ke Dinas yang lain dan hanya
disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari Dinas yang
bersangkutan(Rumah Instansi) dan Rumah Daerah Gol III yaitu
rumah milik daerah lainnya yang disediakan untuk ditempati oleh
Pegawai Negeri, dan tidak termasuk rumah daerah gol I dan gol II,
Rumah Daerah gol III dapat dijuaVdisewakankepadapegawai.
Angka 19 s/d 60 cukup jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3dan 4
Cukup Jelas

Pasal6
BarangPemerintahyang dimaksud adalahBarangPemerintahPusatyang
dikenal denganbarangNegara adalah barangyang dimiliki dan dikuasai
oleh instansi Pusat, dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang
sah.Wewenangdan pengaturannyadilaksanakanoleh menteriKeuangan.
SedangkanBarang daerah yang sebagianatau seluruhnyadibeli atas
bebanAPBD dan perolehanlain yang sah.Wewenangdan pengaturannya
dilaksanakanoleh Walikota.
Pasal7
Cukup Jelas.
Pasal8
Ayat (1)
Walikota sebagaiPemegangKuasa Barang Daerah adalah pejabat
tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenanganuntuk
mengambil tindakan yang mengakibatkanadanya penerimaandan
pengeluaranbarang daerah dan sebagaiOrdonator Barang Daerah
adalah pemegangkekuasaantunggal yang berwenang menguji,
mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan
pengelolaanBarang Daerah.
Ayat (2)
SebagaiPemegangKekuasaanBamg Milik Daerahadalahpemegang
kekuasaan tunggal yang berwenang menetapkan kebijakan,
penggunaan,pengamanan,menyetujui usul pemindahtanganan,
penghapusansertapemanfaatanBarang Milik Daerah.

Pasal 5
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Akuntabilitas berarti harus mencapai sasaranbaik fisik, keuangan
maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan
pelayanan masyarakat sesuaidengan prinsip-prinsip serta ketentuan
yang berlaku dalam pengelolaan Barang Daerah.
huruf c
Cukup jelas
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Ayat (3)
,,
KepalaDaerahdalampelaksanaannya
dibantuoleh SekretarisDaerah
sebagaipengeloladan Asisten SekretarisDaerahsebagaikoordinator
dalam rangka pembinaanpengelolaanBarang Daerair,bertugasdan
bertanggungjawabatasterselenggaranya
koordinasidan sinkronisasi
antara pembina dan pengelola barang, pemeriksa barang,
penyelenggaraanggarandan pemakai barang.
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PenyelerygaraKoordinasidanSinkolisasi a arpejabatatauunsur
PeayeletrggamPembantuPemegangKuasaBanngDaenh(P}KBD)
dalamrangkapembioaat dan pengelolaanbarangapabilat€rdapat
perbedaanpetrdapalantartm$r-utsur pembba danpenyelenggar4
penefiksa, penyelengga.ra
anggarandan pemakai anggaranyang
akan menSakibatkan kemacetan maka Sekretads Daerah
be*ewajiban untut mengambiltindakanyaog tre$ifat senentan.

Huruf h
Cukupjelas
Huruf i
Cukupjelas.
pasal l0
cukupjelar

Ayar(4)
Cukupjelas

pasal ll
c\kup Jelas

Pasalg
Ayat(D
cukupjelas
Ayat (z)
Hurufa
Huruf b
Huruf c
Hu'ufd
yary dimsksud dengan mengatur pelaksanaaa aalaloh
oeninaaUen;uti persetujuanWalikota secf,radministrltif.

Pas,J12
Ayat(1)
Yatrgdimaksudderganketersediaalbara4 milik daerahyangada
adalah barang milik daerahbaik yang ada di pengelolabarang
naupun penggunabarang.
AYat(2)
Perencanaan
kebutuhandimaksudmeliputipercncanaankebutuban
pengadaaodan perencanaa{kebutuhanbarangmilik daerah.
Ayat (3)
Yangdinaksud standarkebuhrhanadalahsaranadatrpra.sarana.

Hurofe
C\kup jelas.
Hwuff
C\kupjelas.

Pasal13
c\kup Jelas

Hulufg
Penyerahmdi mak$rd meliputi bukaa hanya terhadapt.n"h
datr bangmaa yang be ebih tetapi juga tertrIasuktamh dan
batrgunanyangl(alenaalasantertentuttutatdE|otkgi digunakao
u uk keFntingan penyelengganrntugas pokok dan firngsi
instsnsiyalg bcrsangkutan.

Pasal14
Ayat(l)
C\kupjelas
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Ayat (2)
cukup jelas
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Ayat (3)
RencanaKebutuhan Barang Milik Daerah tersebutdigunakan sebagai
acuandalam penyusunanRencanaKerja danAnggaran SatuanKerja
PerangkatDerah.
Termasuk data barang pada penggunabarang dan / atau pengelola
barang adalah Laporan PenggunaBarang Semesteran,Laporan
PenggunaBbarang Tahunanan, Laporan Pengelola Tahunan, dan
sensusbarang sertaLaporan Barang Milik Daerah Sernesterandan
Tahunanan.

Pasal22
Cukup jelas
Pasal23
Cukup jelas
Pasal24
Cukup jelas
Pasal25
Cukup jelas

Pasal15
Cukup jelas

Pasal26
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal27
Huruf a
usul penggunaanmeliputi barangmilik daerahyang digunakanoleh
pengguna barang untuk penyelenggaraantugas pokok dan fungsi,
termasuk barang milik daerah yang ada penggunabarang yang
direncanakanuntuk dihibahkan kepadapihak ketiga atauyang akan
dijadikan penyertaanmodal daerah.

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal2l
ayat(1)
Penerimaankewajiban dalam bentuk barang dari pihak ketiga kepada
Pemda berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Izin
Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan
penuangandalam kesepakatanpenyelesaiankewajiban (perjanjian),
hal ini wajib diserahkankepada Walikota.
Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari pihak Ketiga
kepada Pemda berdasarkanPerjanjian Kerjasama misalnya dalam
bentuk Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG),
Kerjasama Operasi (KSO).
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Huruf b
Penetapanstatus penggunaanbarang milik daerah oleh pengelola
barang disertai dengan ketentuan :
l. penggunabarangmencatatbarang milik daerahtersebutdalam
Daftar Barang Penggunaapabila barang milik daerahitu akan
digunakan ndiri
oleh pengguna barang untuk
menyelenggarakseantupolsinya;
2. penggunabarang menyampaikanBeria'Acara Serah Terima
PengelolaanSementaraBarang Milik Daerahkepadapengelora
barang apabila barang milik daerah itu akan dihibahkan atau
dijadilkan penyertaanmodal.
Pasal28
Cukupjelas
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Ayat (3)
Barang milik daerahselaintanah dan / ataubangunanyang menjadi
lingkup pemanfaatanini adalahbarang milik daerahyang sudahtidak
digunakan oleh pengguna barang untuk menyelenggarakanatau
menunjang tupoksi instansi bersangkutan.

Pasal29
Cukupjelas
Pasal30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Yang dimaksud tindak lanjut pengelolaandalam ayat ini, bahwa
diupayakan terlebih dahulu memprioritaskan penetapan status
penggunaannyauntuk penyelenggaraanyugas pokok dan fungsi
instansipemerintahlainnya. Yang selanjutnyaapabila ternyatatidak
diperlukan/ dibutuhkan instansipenggunalain dalam melaksanakan
tugaspokok dan fungsi, maka pemanfaatanterhadapbarangtersebut
diupayakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatanbarang milik
daerah.Pemindahtanganan
merupakanupayaterakhir apabilabarang
tersebut rnemang benar-benar sudah tidak dapay digunakan atau
dimanfaatkan.
Pasal31
Cukup jelas
Pasal32
Ayat (1)
Pemanfatanbarangrnilik daerahuntuk kepentinganpenyelenggaraan
tugaspemerintahandaerahdilakukan oleh pengelolabaranhgdalam
rangka peningkatanpenerimaandaerahsebagaisumberpendapatan
daerah yang merupakan bagian dari pelaksanaanfungsi bendahara
umum daerah.
Ayat(2)
Yang dimaksud dengan menunjang kepentingan penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi adalah untuk kepentingan kegiatan
dilingkungan perkantoran, seperti kantin, bank, koperasi, ruang
serbasunaI alula.
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Ayat (4)
Pertimbanganteknis sebagaimanadiamksud dalam ayat ini antara
lain kondisi / keadaanbarang milik daerahdan rencana
penggunaan/peruntukan.
Pasal33
Cukup jelas
Pasal34
ayat(1)
Penyewaan adalah penyerahanhak pengelolaan barang daerah
kepadaPihak Ketiga untuk jangka waktu tertentu dalam hubungan
sewa menyewa dengan menerima pembayaran uang sewa baik
sekaligus atau secaraberkala.
Ayat2 sld3
Cukup jelas.
Pasal35
ayat(l)
Pemanfaatanbarang milik daerah,selain penyewaandapat
dipungut retribusi yang ditetapakandalam Pelaturan Daerah.
ay*at2sldT
Cukup jelas.
Ayat 8
Uang sewadibayardimuka sesuaidenganjangka waktu penyewaan
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Pasal36
ayat I
Pinjampakai hanyadilaksanakan
antarapemerintahpusatdengan
Daerahdan antarPemerintahDaerah.pinjam pakai dilaksanakan
berdasarkansurat Perjanjianuntuk jangka waktu tertentutanpa
menerimaimbalandansetelahjangkawaktutersebutberakhirBarang
DaerahtersebutdikembalikankepadapemerintahDaerah.
Ayat 2
Tidak termasukpenggunabarangmilik daerahyang merupakan
bentukperubahanstatuspenggunaan;
Pasal37
Cukupjelas

Huruf g
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Pasal40
Ayat (1)
Huruf a
Spesifikasi bangunan dan fasilitas pada pelaksanaanbangun
guna serah dan bangun serah guna disesuaikan dengan
kebutuhan penyelenggaraantugas pokok dan fungsi.
Huruf b
Cukup jelas

Pasal38
Cukupjelas

Ayat2 sld3
Cukup jelas

Pasal39
Ayat(l)
Huruf a
Cukupjelas
Huruf b
Yangtertmasukbarangmilik daerahyangbersifatkhususantara
lain barangyangmempunyaispesifikasitertentusesuaidengan
peraturanperundanganyang berlaku.
Huruf c
Cukupjelas
Huruf d
Cukupjelas

Ayat (4)
Keikutsertaan pengguna barang dan/ atau kuasa penggunabarang
dalam melaksanakanbangun guna serahdan bangunanserahguna
dimulai dari tahap persiapan pembangunan, sampai dengan
penyerahanhasil bangun serahguna dan bangun guna serah.
Pasal4l
Yang dimaksud denganhasil adalahbangunanbesertafasilitas yang telah
diserahkan oleh mitra setelahberakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan
untuk bangun guna serah dan setelah selesainya pembangunan untuk
bangun serahguna.
,:,
Pasal42
Ayat (l)
Cukup jelas

Huruf e
Cukupjelas
Huruf f
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Huruf a s/d b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud objek bangunan guna serahdan bangun serah
guna dalam ketentuan ini adalah tanah besertabansunan dan
atau saranaberikut fasilitasnya.
Ayat4 s/d7
Cukup jelas

Pasal47
Ayat (l)
Pensertifikatkan atas nama pemerintah daerah atas hak atas tanah
milikpemerintah daerah.walikota akan menerbitkan surat penetapan
statuspenggunaantanah kepadamasing-masingpenggunabarang/
kuasa pengguna barang sebagaidasar penggunaantanah tersebutHak atas tanah yang dapat diterbitkan berupa hak yang ditetapkan
berdasarkanperaturanperundang-undanganyang berlaku.
Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal43
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal44
Cukup jelas

Pasal48
Cukup jelas

Pasal45
Cukup jelas
Pasal46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat(2)
pembukuan,penginventarisasian,dan pelaporanbarangmilik daerah
sertapenyimpanandokumen kepemilikan secaratertib.
- Pengamananfisik antara lain ditujukan untuk mencegahterjadinya
penurunanfungsi barang, penurunanjumlah barang dan hilangnya
barang.
- Pengamananfisik untuk tanah dan bangunanantaralain dilakukan
dengan cara pemagaran dan pemasangantanda batas tanah,
sedangkanuntuk selain tanah dan bangunanantara lain dilakukan
dengancara penyimpanandan pemeliharaan.
- Pengamananhukum anataralain meliputi kegiatan melengkapibukti
statuskepemilikan, sedangkanupaya hukum adalah; upaya hukum
dari Pemda thd pengamanan barang daerah yg dilikukan dgn
langkah2 yustisi, seperti aktivitas menghadapikliim atau gugaran
atau penyerobotan,penghunian liar atau tindakan melawan hukum
lainnya.
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Pasal49
PengasuransianBarang Daerah disesuaikan dengan keperluan dan
kemampuankeuangandaerah.
Barang daerah yang diasuransikanadalah barang milik pemda yang
mempunyai resiko tinggi thd kemungkinan kerugian dan yang
pemanfaatannyadiharapkan akan berlangsunglama.
Pasal50
Cukupjelas
Pasal51
Cukupjelas
Pasal52
Ayat (l)
Yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah suatu rangkaian
kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua bu.ang
milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk
digunakan secaraberdaya guna dan berhasil guna.
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Ayat (2)
Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang merupakan bagian dari
Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 53
Yang dimaksud secaraberkala adalah setiap enam bulan / per semester.
Pasal 54
Cukupjelas
Pasal55
Cukupjelas

Pasal59
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tim adalah panitia penaksir harga yang
unsurnya terdiri dari instansi terkait.
Yang dimaksud dengan penilai independenadalah penilai yang
bersetifikat dibidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang.
Yang dimaksud denganpenilai internal adalahPegawaiPemdayg
ditetapkan sbg Tim Penilai berkualifikasi yang ditetapkan dgn SK
Kepala Daerah.
Tim Internal terdiri dari Pejabat/Stafyang terkait dibidangtugasnya.
Ayat (2) s/d (5)
Cukup jelas

Pasal56
Ayat (1)
Barang bersejarahyang telah ditetapkan denganKeputusan
Walikota sbg milik daerah,wajib dipelihara oleh Pemda,sedangkan
barangbersejarahyg dimilik oleh PemerintahPusatataumasy dapat
dipelihara seluruhnya atau sebagian oleh Pemda atau Pemda
memfasilitasi partisipasimasy untuk memeliharabarang bersejarah.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 60
Cukupjelas
Pasal 61
Ayat (1)
Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah
penghapusan(bukan dalam arti deprisiasi) yang sesuaidgn kaidah /
standarakuntansi barang yg berlaku.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan
dari PemerintahPusat,Kompensasiataupartisipasi/bantuanlainnya
yang tidak mengikat.
Pasal57
Cukup Jelas
Pasal58
Penilaian adalah proses pekerjaan seseorangpenilai dalam memberikan
estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis pada saat tertentu terhadap
Barang Daerah sesuai StandarPenilaian yang diteta[pkan oleh lembaga
yang berkompeten.
Barang milik daerah adalah barang milik/dikuasai Pemda, yang dinilai
adalahBarang Milik/Dikuasai yang mempunyai nilai.

90

Ayat (3)
Yang dimaksud karenasebab2lain antaralain adalahkarenahilang,
kecurian, terbakar, susut,menguap,mencair.
Pasal 62
Ayat (1)
Barang milik daerahsudahtidak beradadalamrpenguasaan
pengguri,
barang dan / atau kuasapenggunabarang disebabkankarena :
- penyerahankepadapengelola barang;
- pengalihgunaan barang milik daerah selain tirnah dan / atau
banguna kepadapenggunabarang lain;
- Pemindahtangananatas barang milik daerah selain tanah dan /
atau bangunankepadapihak lain ;
- Pemusnahan;

9l

Ayat (2)
Cukup jelas

Huruf b
Yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri diatas tanalr
tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnyadidirikan bagunarr
baru diatastanahyang sama(rekonstruksi) sesuaidenganalokasi
anggaranyang telah disediakandalam dokumen penganggaran.

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal63
Yang dimaksud denganberalihnya kepemilikan adalahkarenaatasbarang
milik daerahdimaksud telah terjadi pemindahtangananataudalam rangka
menjalankanputusanpengadilanyang telah memperolehkekuatanhukum
tetap dan sudahtidak ada upayahukum lainnya.
Yang dimaksud karena sebab-sebablain antaralain adalahkarenahilang,
kecurian, terbakar, susut,menguap,mencair,.

Huruf c
Yang dimaksud dengantanah dan / ataubangunandiperuntukarr
bagi pegawai negeri adalah :
- Tanahdan / atau bangunan,yang merupakankategori rumah
negara golongan III .
- Tanah , yang merupakan tanah kavling yang menurul
perencanaanawal pengadaannyauntuk pembangunarr
perumahanpegawai negeri.

Pasal64
Ayat (1)
Yangdimaksuddengansesuaiketentuanperundang-undangan
antara
lain seperti Undang-UndangKepabeanan.

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Huruf e
- Barang milik daerah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan
perundang
- undangankarenaadanyakeputusanpengadilanataupenyitaan
, dapat dipindahtangankan tanpa memerlukan persetujuan
Walikota.

Pasal65
Cukup jelas
Pasal66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
- tidak sesuaidengan tata ruang wilayah artinya
pada lokasi
tanah dan / atau bangunan milik daerah dimaksud terjadi
perubahan peruntukan dan / atau fungsi kawasan wilayah,
misalnya dari peruntukan wilayah perkantoranmenjadi wilayah
perdagangan.
- Tidak sesuaidenganpenataankota artinya atas tanah dan / atau
bangunanmilik daerahdimaksud perlu dilakukan penyesuaian,
yang berakibat pada perubahan luas tanah dan / atau bangunan
tersebut.
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Pasal67
Cukup jelas
(l

Pasal68
Cukupjelas

,t::

Pasal69
Ayat (l)
Lelang adalah penjualan barang milik daerahdihadapanpejabat
lelang.
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Huruf (2)
Huruf a.
Yang termasukbarangmilik daerahyang bersifat khususadalah
barang-barangyang diatur secarakhusussesuaidenganperaturan
perundanganyang berlaku; misalnya, rumah negara golongan
III yang dijual kepadapenghuni,dan kendaraandinasperorangan
pejabat negara yang dijual kepadapejabat negara.

Pasal 76
Ayat (1) s/d (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Jangka waktu pelunasan5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
ditetapkannyaKeputusanWalikota.
Ayat (5)
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Pasal70
Cukup jelas

Pasal 77
Ayat (1) s/d (3)
Cukupjelas.

PasalTl
Cukup jelas

Pasal 78
Cukupjelas.

PasalT2
Ayat (1)
Yang dimaksud KendaraanPeroranganDinas adalahkendaraanyang
dipergunakan oleh PejabatNegara (Walikota dan Wakil Walikota)'
Dan Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang
dipergunakan oleh PejabatDaerah dan kendaraanyang dipergunakan
dalam menunjang kegiatan penyelenggaraanpemerintahan.

PasalT9
Walikota menetapkanpenggolonganrumah dan menetapkanperuntukan
ataspenempatanrumah tersebut.
Pasal 80
Ayat (l) s/d (5)
Cukupjelas.
Pasal 81
Ayat (1) sld (2)
Cukupjelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 82
Ayat (1) s/d (4)
Cukupjelas.

Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Pengertiandapatdijual, bukan diartikan harusbisa tetapi bisa ya atautidak
tergantugpadakesediaankendaraanpenganti sehinggatidak mengganggu
kelancarantugas.
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Pasal 8,3
Ayat (1)
MenguntungkanPemerintahDaerahapabilapenggantianasetdalam
bentuk uang nilai lebih besardari hargapenaksiran,danjika dalam
bentuk barang harus merupakan fasilitas yang dibutuhkan oleh
PemerintahDaerah dan masvarakat.

95

Ayat (2) s/d (7)
Cukupjelas.

Pasal9l
Ayat(l) s/d(5)
Cukupjelas.

Pasal84
Ayat(1) s/d(3)
Cukupjelas

Pasal92
Ayat(1) s/d(2)
Cukupjelas.

Pasal85
Cukupjelas
Pasal86
Ayat(1)
Tukar menukarsebagaimana
dimaksuddalam ayat ini ditempuh
apabila pemerintahtidak dapat menyediakantanah dan / atau
bangunanpengganti.
Ayxt(2)
Yangdimaksuddenganpihak swastadalamayat ini adalahpihak
swastabaik yangberbentukbadanhukummaupunperorangan.

Pasal 93
Huruf c
Barangmilik daerahberupatanahdan/ ataubangunanyang dari
awal pengadaanyaclirencanakanuntuk dihibahkan , tidak
memerlukanadanyapenetapan
Walikota.
Pasal 94
Ayat(1)
Cukupjelas
Ayat(2)
Cukupjelas

Pasal 87
Ayat(l) s/d(2)
Cukupjelas.

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 88
Huruf (a) s/d (0
Cukupjelas.

Ayat (4)
Cukupjelas

Pasal89
Ayat (l) s/d (2)
Cukupjelas.

Ayat(5)
Cukupjelas

Pasal 90
Ayat(1) s/d(2)
Cukupjelas.

Pasalg5 :
Ayat(l)
Huruf a
Cukupjelas

Pasal9l
Ayat(l) s/d(2)
Cukupjelas

";:'

Huruf b
Cukupjelas
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Huruf c
Cukupjelas
Ayxt(2)
Huruf a
Cukupjelas
a

Huruf b
Cukupjelas
Huruf c
Cukupjelas
Huruf d
Cukupjelas
Huruf e
Cukupjelas
Pasal96
Ayat(1)
Cukupjelas

Pasal97 :
Ayat(1)
Cukupjelas
Ayat(2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukupjelas
Ayat (4)
Cukupjelas
Ayat (5)
Cukupjelas
Pasal 98
Cukupjelas
Pasal 99
Cukupjelas

Ayat(2)
Huruf a
Cukupjelas

Pasal 100
Cukupjelas

Huruf b
Cukupjelas

Pasal 101
Cukupjelas

Huruf c
Cukupjelas

Pasal 102
Cukupjelas

Huruf d
Cukupjelas

Pasal 103
Cukupjelas

Huruf e
Cukupjelas

Pasal 104
Cukupjelas
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Pasal 105
Cukupjelas
I'asal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Kepala unit kerja/ satuan Kerja melakukanpengawasanterhadap
bawahan
yang mengelola Barang Daerah dan kepanitiaan yang
mendukung
pengelolaanBarang Daerah sesuaimekanismedan proseduryang
berraku.
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal ll0
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal ll2
Ayat (l) s/d (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Penyelesaiansengketaasetantaramasyarakatdan pemerintah
Daerah
sesuaitugas dan fungsi dilakukan oleh Bagian Hukum
dengan memberikan bantuan hukum thd pengamanan
Barang
Daerah, sedangkan penunjukan kepada Lembaga
Hukum
professional didasarkankepadapertimbanganefi siensilefektifitas,
dan sesuaidengankebutuhannyayang dilakukan melalui
surat Kuasa
dari Walikota.

Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Kepala Unit kerja/ SatuanKerja melakukanpengawasanterhadapbawahan
yang mengelola Barang Daerah dan kepanitiaanyang mendukung
pengelolaanBarang Daerah sesuaimekanismedan proseduryang berlaku.
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 1i0
Cukup jelas
Pasal 111
Cukupjelas
Pasal lI2
Ayat ( l) s/d (2)
Cukupjelas
Ayat (3)
PenyelesaiansengketaasetantaramasyarakatdanPemerintahDaeririr
sesuaitugasdan fungsi dilakukan oleh Bagian Hukurn
dengan memberikan bantuan hukum thd pengarnananBaring
Daerah, sedangkan penunjukan kepada Lembaga Hukum
professionaldidasarkankepadapertimbanganefisiensi,efektifitas,
dan sesuaidengankebuilrhannyayang dilakukanmelalui suratKuasa
dari Walikota.
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Pasal l13
Cukupjelas
, Pasal ll4
Cukupjelas
Pasal 115
Cukupjelas
Pasal 116
Cukupjelas
Pasal ll7
Cukupjelas
Pasal 118
Cukupjelas
Pasal 119
Cukupjelas
Huruf c

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTADI'MAI NOMOR
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