Pasal 67

(1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam
hal tertentu.
(2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. Barang milik daera}r yang bersifat khusus;
b. Barang

rnilik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut

oleh

Bupati.
(3) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan barang milik daerah secara
lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan dengan
memperhitungkan faktor penyesuaian.
(41 Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan
terendah yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan
nilai limit.
{5} Penjualan Barang milik daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf b dilakukan melalui tata cara sesuai dengan peraturan
perundang undangan.
Pasal 68

Penjualan Barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang
setelah mendapat persehrjuan Bupati.
Pasal 69

(1) Penjualan Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
dilakukan dengan tata cara :
a. pengguna Barang rnelalui Pengelola Barang mengajukan usul
Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
kepada Bupati disertai pertirnbangan aspek teknis, ekonomis, dan
yuridis;
b. bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan
Barang milik daerah selain tanah danlatau bangunan dari aspek
teknis, ekonomis, dan yuridis;
c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bupati dapa,t menyetujui dan menetapkan
Barang milik daerah selain tanah darrlatau bangunan yang akan
dijual sesrlai batas kewenangannya;dan
d. untuk Penjualan yang memerlukan persetujuan DPRD,Bupati
mengajukan usul Penjualan disertai dengan pertimbangan atas
usulan tersebut.
(2) Hasil penjualan Barang milik daerah wajib disetor seluruhnya ke
rekening Kas Umum Daerah sebagai penerirnaan daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjualan
Barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keerpat Tukar ffierukar
Pasal 7O

(1)

Tukar Menukar Barang milik daerah dilaksanakan
pertimbangan
a.

dengan

:

untuk memenuhi kebutuhan operasional

penyelenggara,an

pemerintahan;
b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
c. tidak tersedia dana dalam APBD.
(2) Tukar Menukar Barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lainnya;
c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik
pemerintah lainnya yang dimiliki negara;
d. Pemerintah Desa; atau
e. Swasta.
Pasal 71

(1) Tukar Menukar dapat berupa :
a. tanah danlatau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
b. tanah danlatau bangunan yang berada pada Pengguna Barang;atau
c. selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Penetapan Barang milik daerah berupa tanah danlatau bangunan
yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a
dilakukan oleh Bupati.
(3) Tukff Menukar sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetqiuan
Bupati.
Pasal 72

A,,

(1) Tukar Menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar
Menukar Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data;
b. Bupati meneliti dan mengkqii pertimbangan perlunya Tukar
Menukar Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan
Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan

dipertukarkan; proses persetrrjuan Tukar Menukar Barang milik
daerah berupa tanah danlatau bangunan dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7O
dan Pasal 71;
f. Pengelola Barang melaksanakan T\rkar Menukar dengan
berpedoman pada persetujuan Bupati; dan
g. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti
harus dituangkan dalam berita acara serah

(2) Tukar Menukar Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7l ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
a. Pengguna Barang mengqiukan usul rukar Menukar tsarang milik
daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada
PengelolaBarangdisertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil
pengkqiian tim intern Perangkat Daerah terkait Pengguna Barang;
b. Pengelola Barang rneneliti dan mengkdi pertinnbangan tersebut dari
aspek tekrris, ekonomis, dan yuridis;
c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul

Tbkar Menukar barang milik daerah selain tanah danlatau

bangunan sesuai batas kewenangannya;
d. proses persetujuan Tukar Menukar barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71;
e. Pengguna Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan
berpedornan pada. persetqir-lan Pengelola Barangi dan
f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti
harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
Bagian Kelima Hibah
Pasal 73
(1)

{21

Hibah Barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk
kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan
yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
Hibah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) harus mernenuhi syarat :
a. bukan merupakan barang rahasia negara;
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang
banyak; dan
c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya,
keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial,
dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 74

Hibah dapat berupa :
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang;atau
c. selain tanah dan/atau bangunan.
(2t Penetapan Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan oleh Bupati.
(1)

pAFtAF

(31

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huruf a dan

b

dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Bupati.
(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh
Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
Pasal 75

(U Hibah Barang rnilik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74ayat
(1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara :
a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah
Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada
Bupati disertai dengan pertirnbangan dan kelengkapan data;

meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang milik daerah
berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud

b. Bupati

dalam Pasal 73;
c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, Bupati dapat rnenyetujui dan/atau
menetapkan Barang milik daerah berupa tanah danlatanu bangunan
yang akan di hibahkan;
d. proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada
ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 74;
e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada
persetujuan Bupati; dan
f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus
dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(1) Hibah Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
ayat {1} huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
a. Pengguna Barang mengajukan usul Hibah barang milik daerah
selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai
pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern
Perangkat Daerah terkait Pengguna Barang;
b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah barang rnilik

daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 73;
c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Pengelola Barang dapat rnenyetujui usul
Hibah barang rnilik daerah selain tarrah dan/atau bangunan sesuai
batas kewenangannya;
d. Pengguna Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada
persetujuan Pengelola Barangi dan
e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus
dituangkan dala:rr berita acara serah terima barang.

Pasal 76

Pihak yang dapat menerima hibah adalah :
a. Lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga
kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial
berdasarkan akta pendirian, €urggaran dasar/rumah tangga atau
pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa
lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga yang dimaksud;
b. Pemerintah pusat;
c. Pemerintah Daerah lain;
d. Pemerintah desa;
e. Masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria rnasyarakat
berpenghasilal rendah (MBR) sesuai peraturan perundangundangan; atau
f. Organisasi kemasyarakatan.
Bagiaa Keeaam Peayertaan ttodal Pemerintah Daerah

Pasal77
(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah
dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan
dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah

atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
{2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan :
a. Barang milik daerah yang dari awal pengadaanrrya se$uai dokumen
penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau
badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalarn rangka penugasan
pemerintah; atau
b. Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan

Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki
,,+

negara, baik yang sudah ada rnaupun yang akan dibentuk.
Pasal 78

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dapat
berupa :
a. tanah dan/atau bangunan yarrg telah diserahkan kepada Bupati;
b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
c. Barang milik daerah selain tanah danlatau bangunan.
(2) Penetapan Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati.
(3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk Barang

Mitk Daerah.
{4} Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang rnilik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat t1) huruf b dilaksanakan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetuj
r3upati. grAFeAF
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(5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat t1) huruf c dilaksanakan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, unfuk Barang

Milik Daerah.
Pasal 79

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b
dilaksanakan dengan tata cara :
a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan
pertimbangan dan kelengkapan data;
b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan
pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78;
c. Apabila rnernenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui danlatau
menetapkan Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan

yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
d. Proses

persetujuan Penyertaan Modal Pernerintah Daerah

dilaksanakan dengan berpedoman dalam Pasal 63 dan Pasal 64;
e. Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
f. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi
terkait;
g. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
kepada DPRD untuk ditetapkan; dan
h. Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada Badan
Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang
dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima
barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat {1) huruf c dilaksanakan
dengan tata cara:
a. Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah selain tanah danfatau bangunan kepada Pengelola Barang
disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim
intern Perangkat Daerah terkait Pengguna Barang;
b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang
berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78;
c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang diqiukan oleh Pengguna Barang sesuai batas
kewenangannya;
d. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah de
Daerah terkait;

e. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan peraturan Daerah
kepada DPRD untuk ditetapkan; dan
f. Pengguna Barang melakukan serah terima barang kepada Badan
Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang

dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima
barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
BAB IrTI
PEMUSIIAI{AN
Pasal 8O

Pemusnahan Barang milik daerah dilakukan dalam hat

:

a- Barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak

b.

dapat
dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
Pasal 81

(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati.
{2) Pelaksana6r!1 Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.
Pasal 82

dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun,
ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan

(1) Pemusnahan

Perundang-undangan,
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemusnahan Barang milik
daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

.

BAB xtII
PEITGIIAPUSAN
Pasal 83
Penghapusan meliputi :
a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang
Kuasa Pengguna;
b. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
c. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
Pasal 84

(1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna danlatau Daftar Barang
Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a,
dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam
penguasaa"n Pengguna Barang danlatau Kuasa pengguna Barang.
{2) Penghapus€rn sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menerbitkan keputusan Penghapusan dari
mendapat persetujuan Bupati.

(3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan dari
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (21, untuk Barang milik
daerah yang dihapuskan karena :
a. Pengalihan Status Penggunaan;
b. Pemindahtanganan; atau
c. Pemusnahan.
(4) Pelaksanaan Penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (21dilaporkan kepada Bupati.
Pasal 85

(1) Penghapusan dari Daftar Barang milik daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 huruf b dilakukan dalam hal Barang milik daerah
tersebut sudah beralih kepemilikannya terjadi Pemusnahan atau
karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan
sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat {l} dilakukan :
a. berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari
Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang;
b. berdasarkan keputusan Bupati,
berada pada Pengelola Barang.

untuk Barang rnilik daerah yang

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB:(vII
PENATAUSAIIAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan
Pa.sal 87

(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan
Barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam
Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kode{ikasi barang.
{2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan
pendaftaran dan pencatatan Barang milik daerah yang status
penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang

ke dalam Daftar Barang

Pengguna /Daftar Barang Kuasa
penggolongarl
Pengguna menurut
dan kodelikasi barang.

(3) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna /Daftar
Barang Kr-lasa Pengguna sebagairnana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pengelola Barang menJrusun Daftar Barang milik daerah berdasarkan
himpunan Daftar Barang Pengguna /Daftar Barang Kuasa Pengguna
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Daftar Barang Pengelola
menurut penggolongan dan kodelikasi barang.
(5) Penggolongan dan kodefikasi Barang milik daerah ditetapkan oleh
Bupati.

PAFIAF
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Bagian Kedua

Inventarisasi
Pasal 88

(1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi barang milik daerah paling
sedikit 1 {satu} kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal Barang neilik daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat {1}
berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi
dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola
Barang paling lama 3 {tiga} bulan setelah selesainya Inventarisasi.
Pasal 89

Pengelola Barang melakukan Inventarisasi barang milik daerah berupa
tanalr dan/ata,u bangunan yang berada datam perlguasaannya palins
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Pelaporan
Pasal 9O

(1) Ifuasa Pengguna Barang harus menJrusun Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk men5rusun
neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
(2) Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebogai bahan pen5rusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan
Tahunan.
{3) Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat fp)
digunakan sebagai bahan untuk men5rusun neraca satuan kerja
perangkat daerah untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.
Pasal 91

{1} Pengelola Barang harus menJrusun r,aporan Barang Penge}ola
Semesteran dan Tahunan.
(21 Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna
Semesteran dan Tahunill ssfoegaimana dimaksud dalam pasal 9o ayat
(21 serta Laporan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(I) sebagai bahan pen5rusunan Laporan Barang Milik Daerah.
(3) Laporan Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {21
digunakan sebagai bahan untuk men5rusun neraca Pemerintah
Daerah.
Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan,
Inventarisasi, dan pelaporan Barang milik daerah diatur dalam Peraturan
Bupati.

PARAF

BAB XTIIII
PEITGAWASAII DAIT PEITCEtrDALIAII
Pasal 93
Pengawasan dan Pengendalian barang milik daerah dilakukan oleh :
a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan ;:enertiban; danlatau
b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.
Pasal 94

Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap
Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, penatausahaan,
perneliharaan, dan pengamanan Barang milik daerah yang berada di
dalam penguasaannya.
(21 Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna
Barang.
(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat
pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut
hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (21.
(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil
audit sebagairnana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(1)

Pasal 95

Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas
pelaksanaan Penggunaan, Pennanfaatan, dan Pernindahtanganan

(U Pengelola

Barartg Milik Daerah, dalam rangka penertiban penggunaan,
Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang milik daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(21

(3)

Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat

pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit atas
pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtarrganan
Barang Milik Daerah.
Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (21disampaikan kepada
Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasa] 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaarr pengawasan dan
pengendalian atas Barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB

IilX

PEIVGEIT)LAAIY BARAISG MILIK DAERAII PADA PERAITGKAT DAERAH
YAITG MEITGGUNAKAN FOLA PENGEII)LAAN KEUANGAN
BADAN LAYAIYAII UMUM DAERAH
Pasatr

97

(u Barang milik daerah yang digunakan oleh badan layanan umum
daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk
menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum daerah yang
(21

bersangkutan.
Pengelolaan barang mitrik daerah sebagaimana di.rnaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan peraturan pemndang-undangan
mengenai pengelolaan barang milik daerah, kecuali terhadap barang

yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk

menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan
fungsi badan layanan ufilum daerah berpedornan pada ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai badan layanan umum
daerah.
BAB }O(
BARAIITG

UILIK DAERAH BERUPA RTIilAHITECARA
Pasal 98

milik daerah yang diperuntukkan
sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta
menunjang pelaksanaan trrgas pejabat negara dan/atau pegawai

(U Rumah Negara merupakan barang

(21

(3)

negeri.
Pengelolaan Barang

milik d.aerah berupa Rumah Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan,
Penghapusan, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian barang
milik daerah berupa Rumah Negara diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB trOil

GANTI RUGI DAIY SANKSI
Pasal 99
(1)

Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau

(21

pelanggaran hokum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan
melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif
dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

r,AR"AF
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BAB :OilI
TENTUAN LNIT.LAII{
Pasal 1(X)

(1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik
daerah yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan
insentif.
(2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan
tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarannya
disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai
yang melaksanakan pengelolaan Barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 1Ol.
(1) Apabila terdapat bangunan dan/ aLau gedung dan/atau tugu yang
mempunyai nilai budaya dan/atau sejarah berdasarkan penilaian dari
instansi teknis terkait atau dilakukan proses penghapusan karena
disebabkan terjadinya kerusakan dan/atau dilakukan rehap sedang
danlatau berat terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari pihak
dewan dan/atau dewan adat budaya daerah.
(2) Dalam kegiatan sensus barang dan/atau inventarisasi barang yang
dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang metalui
Tim Sensus Barang danlatau Tim Inventarisasi Barang terdapat
barang-barang inventaris yang tercatat didalam buku inventaris barang
tetapi tidak diketahui keberadaannya dapat dilakukan proses
penghapusan dari daftar barang inventaris milik daerah dengan
pertimbangan nilai buku barang telah habis/nol (O) danlatau instansi
teknis terkait sebelum dilakukan pengajuannya oleh Sekretaris Daerah
kepada Bupati.
(3) Persetduan Penghapusan terhadap barang-barang inventaris
sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2) oleh Bupati terlebih dahulu
adanya pertirnbangan dan/atau saran dari Sekretaris Daerah selaku
Pengelola Barang.
BAB )OilU

KETEilTUAfi PERALIIIAI{
Pasal 1O2
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini
a. Pemanfaatan barang milik

mulai berlaku :
daerah yang telah terjadi dan belum

mendapat persetujuan Bupati dapat menerbitkan persetr4iuan
terhadap kelanjutan Pemanfaatan Barang milik daerah dengan

ketentuan Pengelola Barang menyarnpaikan perrnohonan
persetqjuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai dengan
perjanjian kepada Bupati pencabutan status badan hukum;
b. Pemanfaatan barang milik daerah yang telah terjadi dan belum
mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat
menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan Pemanfaatan Barang
Milik Daerah dengan ketentuan Pengelola Baraag menyampaikan
permohonan persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai
dengan perjanjian kepada Bupati, dengan ru^*,^l,rMp1eFtAF
tuSNGHUl$t KEPATAOPD

?

ASS.

{,

,

SEKDA

IL

1.
2.

usulan kontribusi dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah;dan
laporan hasil audit aparat pengawasan internPemerintah.
c. T\rkar Menukar Barang milik daerah yang telah dilaksanakan
tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah
tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima Barang Milik
Daerah dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan
mitra Tukar Menukar dengan ketentuan :
1. Pengelola Barang memastikan nilai barang pengganti sekurangkurangnya sama dengan nilai barang milik daerah yang
dipertukarkan; dan
2. Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh
atas pelaksanaan Tukar Menukar tersebut.
(2) Bupati dapat menerbitkan persetujuan Penghapu$an atas Barang milik
daerah yang telah diserah terimakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b berdasarkan peffnohonan dari Pengelola Barang.
(3)

Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan
sebelum diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a serta pelaksanaan T\rkar Menukar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak
dalam Pemanfaatan atau Tukar Menukar tersebut.
Pasal 1O3

ini mula"i berlaku :
seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan

Pada saat Peraturan Daerah

(1)

dan

penganggaran,
pengadaan, Pengguttaatt, Pemanf,aatan, pengamanan dan
pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan,
Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Barang milik daerah yang telah mendapatkan persetqiuan dan/atau
penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan
proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
(2)

seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, Perrggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan,

Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
Barang mi[k daerah yang belum mendapat persetujuan dan/atau

penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
Pasal 1O4

(1) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan
Umum belum mengatur pengelolaan dan/atau Pemanfaatan Barang
milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2),
pengelolaan dan pemanfaatannya berpedoman pada ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang milik daerah yang telah
dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah sebelum Peraturan
Daerah ini ini berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan w4iib
disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak Peraturan Daerah ini diu

BAB HftI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1O5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor
2 Tahun 2O1O tentang Pengelolaan Barang milik daerah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten tsarito Timur Tahun 2OlA Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1), masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Daerale ini.

Pasal 1O6

ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2OtO tentang
Pengelolaan Barang rnilik daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten
Pada saat Perafi;ran Daerah

Barito Timur Tahun 2O1O Norr.or 2, Tanl'bahan Lembaran Daerah
Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 1O7

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daeral. ini trarus
ditetapkan paling la:rra 1 (satu) tal.un terhitrrng sejak Peraturan
Daera.h

ini dir.rndangfuan.
Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundarrgan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya, dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Timur.
Ditetapkan di Tarniang Layang
pada tanggal og Daset,l6en 2Ol9

u"""T"1TO TIMUR,

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal oe DeS€nRep. 2Ol9
SEKRE-TARIS DAERAH

KABUPATEN BARITO TIMUR,

ESKOP
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2OL9 NOMOR 94
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KALTMANTAN TENGAH Og,t t8 / 2A 19

PENJEI,ASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

I

TAHUN 2At9
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR

UMUM

Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting
dalam penyelenggaraan pemerintahan daeratr dan pelayanan
kepada publik. Barang milik daeratr yang menjadi milik Daerah,
baik yang diperoleh melalui dana Daerah maupun berasal dari
sumber pendanaan lainnya atam dari pemberian perlu dilakukan
pengelolaan sesuai dengan fungsinya dalam suatu mekanisme
pengelolaan yang transparan, efisien dan akuntabel berdasarkan
ketentuan peraturan pen-rndang-undangan.
Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari
pengelolaan keuangan daerah, barang milik daeratr merupakan

barang berwujud, dala:n arti semua barang yang dibeli atam
diperoleh atas beban APBD (APBD) dan barasal dari perolehan

lainnya yang sah.
Untuk mewrrjudkan pengelolaan barang milik daerah secara
e{isien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan
pengelolaan barang milik daeratr, maka Pemerintah Daerah harus
memiliki atau mengembangkan sistem informasi menajemen yang
komprehensif dan handal sebagai sarana. untuk menciptakan
suatu laporan pertanggungiawaban yang akuntabel dan kredibel
didaerah.
Pengelolaan barang milik daeratr yang tertr.rang dalam
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraarl
pemerintahan dan pembangunanDa.erah ;
b. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik
daerah;
c. menciptakan pengelolaan barang milik daerah yang tertib,
efektif, efesien dan ekonomis;
d. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan
barang milik daerah;
e. mewrrjudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik
daerah;
f. menciptakan efisiensi dan efektifita.s penggunaan barang
milik daerah;
g. memberikan pedoman dalam penJrusunan nera.ca yang dapa.t
dipertanggungiawabkan yang bersumber pada daftar barang
milik daerah;
h. memberikan informasi mengenai statrrs hukum barang milik

daera-L serta rnemberikan jaminan/kepastian hukum

pengelolaan barang milik da,erah;

memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi
kinerja pengelolaan barang milik daerah;
J. menggamankan ba.rang milik daerah; dan
k- mewrrjudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
barang milik daerah.
1.

s,AFtAF

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan barang milik
daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
barang milik daerah;
pejabat pengelola Barang Milik Daerah;
perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
pengadaan;
penggLrnaan;

pemanfaatan;
pengamanan dan pemelihara€rn;
penilaian;
pemindahtanganan;
pemusnahan;
penghaplrszrn;
penatar.rsahaan;
rn. pengawasarr dan pengendalian;
rr. pengelolaan Barang milik daerah pada, Perangkat Daerah
yang menggrtnakan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daeratr;
o. Barang milik daerah berupa rumah negara; dan
p. ganti rugi dan sanksi.
II. PASAL DEMI PASAL
cukup jelas Pasal 1
cukup jelas Pasal 2
cukup jelas Pasal 3
Pasal 4

Huruf

a

Huruf b

Yang dimaksud dengan fungsional adalah
pengelolaan barang milik daerah oleh

pemegari.g kekuasa.an pengelolaan barang,
pengetrola barang, Pembantu pengelola barang,
pengguna barang, dan
Kua,sa pengguna barang harus dilaksanakan
sesuai wewenang dan tanggungiawabnya
ma,slng-mas1ng.

Humf c Yang dirnaksud dengan kepastian hukum adalah
pengelolaan barang rnilik daerah harus
dilaksa-rrakan berdasarkan hukurn dan
ketentuan peraturan perudang-undangan.

Huruf d Yang dimaksud denga.n Transpransi dan
kerterbukaan adalah penyelenggaraa.n
pengelolaan barang milik daerah harrs
ma.firpu rnemberikan keterangan yang jelas
terhadap hak masyarakat dalam memperoleh
informasi secara benar.

Huruf e Yang dimaksud dengan elisiensi adalah
pengelolaan barang milik daerah diarahkan
agar barang milik da.erah diarahkan egar
barang milik daerah dapat digunakan sesuai
batasa.n-batasan standar kebutuhan yang
diperlukan dalam rangka_ menunjang
penyelengeraan tugas pokok dan fungsi
Pernerintah Daera.tr.
bertrasil guna.

Huruf f

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah
setiap kegiatan pengelolaan barang milik
daerah har-us dapat dipertanggungiawabkan
dari segr fisik, a-dministrative malrpun
keuangan.

Huruf g Yang dimaksud dengan kepastian nilai adalah
pengelolaan barang milik daeral harus dapa"t
disajikan secara akurat mengenai jumlah dan

nilai barang milik daerah dalam rangka
pernanfaatan
optimalisasi
dan
pemindahtangana:n serta pen)nrsuna"n buku
induk inventaris dan neraca daerah.

cukup jelas Pasal 5
cukup jelas Pasal 6
cukup jelas Pasal 7
cukup jelas Pasal 8
cukup jelas Pasal 9
cukupjelas Pasal 1O
cukup jelas Pasal 1 1
cukup jelas Pasal 12
cukup jelas Pasal 13
cukup jela"s Pasal 14
cukup jela.s Pasal 15
cukup jelas Pasal 16
cukup jelas Pasal 17
cukup jelas Pasal 18
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "ketersediaan Barang Milik Daerah
yang ada' adalah Barang MiUk Da,erah, baik yang ada di
Pengelola Barang maupun Pengguna Barang.
Ayat

(21

Perencanaan pengadaan di
buat
rrrempertimbangkan pengadaan barang

dengan

melalui
mekanisme pembelian, Piqiana Pakai, Sewa, sewa beli
(leasing), atam rnekanisme lainnya yang lebih efektif dan
efisierr sesuai kebutuhan penyelenggaraan pernerintahan

Daera}.. Perenca:eaan pemeliharaan, Pemanfaatarl.,
Pemindahtanganan, dan Penglrapusan Barang rnilik
d.aeral. dapat difakukan
3 (tiga) tahun.

untuk periode 1 (satu) tahun dan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukrrp jelas.
Ayat (6)

Cukrrp jelas.

Ayat

(7)

Cukup jelas.

PARAF

Ayat {8)

Cukup jelas.

Pasal 2O cukup jelas.
Pasal 21 cukup jela"s.
Pasal 22 cukup jelas.
Pasal 23 cukup jelas.
Pasal 24 cukup jelas.
Pasal 25 cukup jelas.
Pasal 26 cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud "Dalam kondisi tertentu" adalah apabila ada
peraturan/ketentuan yang lebih tinggt yang mengharuskan
/mewajibkan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Daerah.

Pasal 28 cukup jelas.
Pasal 29 cr-rkup jelas.
Pasal 3O cukup jelas.
Pasal 31 cukup jelas.
Pasal 32 cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (L)

Cukup jelas.

Ayat

Ayat

(2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Termasuk dalam pengertian "sumber lain" antara lain
hasil pelaksanaan pengalsasan dan pengendalian yang
dilakukan oleh Pengelola Barang atau Bupati dan laporan
dari masyarakat.
(3)

Cukup jelas
Pasa1 34
Ayat (1)

Hurrf

.

a

Barang milik daerah yang berada dalam penguasaan
Pengelola Barang antara lain tanar:' dan/atau bangunan

yang diserahkan kepada Pengelola Barang.
Huruf b

Cukup jelas.

Ayat

(21

Yang dimaksud dengan "pertimbangan teknis" antara lain
berkenaan dengan kondisi atau keadaan Barang milik
daerah dan rencana Penggunaarr.
Pasal 35 cukup jelas
Pasa1 36 cukup jelas
Pasal 37
Ayat

(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat

(3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kerja sama infrastruktur" adalah
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undanga-rr.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dirnaksud dengan 'ditentukan lain dala:n UndangUndang" seperti jangka waktu Sewa rumah sllsnn.
Ayat (a)

Yang dimaksud dengan "formula tarif Sewa" adalah
perhitungan nilai Sewa dengan cara rnengalikan suatu
indeks tertentu dengan nilai Barang MiUk Daerah. Yang
dimaksud dengan "besaran Sewa' ada-lah besaran nilai
nominal Sewa Barang milik daerah yang ditentukan.

Ayat

(5)

Yang dimaksud dengan "mempertimbangkan nilai ke
ekonomian" antara. lain dengan mempertimbangkan daya
beli/kemarnpuan membayar (abitity to p&gl masyarakat
dart/ atau kemauan membayar (willingness to pagl
ma.syarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat

(7)

Cukup Pasal 38
Ayat (1)

Tidak termasuk dalarrr pengertian Pinjarn Pakai adalah
pengalihan Penggunaan barang antar Pengguna Barang
Milik Negara atam antar Pengguna Barang MilikDaerah.

Ayat

(2)

cukup jelas.

Ayat (3)

cukup jelas.
Pasal 39 cukup jelas
Pasal 4O cukup jelas
Pasal 41
Ayat

(1)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang termasr.rk "Barang rnilik daerah yang bersifat
khusus" antara lain:
a,- barang yang mempunyai spesilikasi tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangaJ4
b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus
seperLi bandar udara, pelabutran lamt, kilang,
instalasi tenaga listrik, dan bendungan/waduk;
c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang
berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar

d.

negara;atau
barang lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Hurrf

e

Perhitungan besaran konstribusi pembagiankeunturrgan
yang merr.pakan bagian Pemerintah. Daerah harus
memperhatikan perbandingan nilai Barang milik daerah
yang dijadikan objek Kerja Sama Pemanfaatan dan
manfaat lain yang diterima. Pemerintah Daerah dengan
nilai investa,si mitra dalam Kerja Sarna Pemanfaatan.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup je1as"
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf

j

Cukup jelas.
Hurrrf k
Cukup jelas.
Ayat

(21

Ayat

(3)

Cukup jelas.
Cukup jelas,

Ayat (a)

Cukup jela.s.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penetapan besaran kontribusi tetap dan pembagian

keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan
kemampuan keuanga.n Badan Usaha Milik Daerah.
Pasal 42 cukup jelas
Pasal 43 cukup jelas
Pasal44

Cukup jelas Pasal 45
Cukup jelas Pasal 46
Cukup jelas Pasal 47
Cukup jelas Pasal 48
Cukup jela.s Pasal 49
Cukup jelas Pasal 5O
Cukup jelas Pasal 51
Cukup jelas Pasal 52
Cukup jelas Pasal 53
Cukup jelas Pasal 54
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'perneliharaan' adalah stratu
rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan
memperbaiki sernua Barang milik da,era.h agarselalu daram
keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara
berdaya guna dan berhasil guna.

Ayat

(21

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang merupakan bagran
dari Daftar Kebutr,rhan Barang Milik Daeratr.
Ayat

{3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
55 cukup jelas.
Pasal 56 cukup jelas.
Pasal 57 cukup jelas.
Pasa-l

Pasal 58
Ayat {1}
Yang dimaksud dengan "Penilai Pemerintah' adalah Penilai
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah yang
diangkat oleh kuasa Menteri Keuangan serta diberi tugas,

wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan
Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara
independen.
Yang dimaksud dengan "Penilai Publilf adalah Penilai selain
Penilai Pemerintah yang mempunyai iain praktik Penilaian
dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh
Pemerintah.

Ayat

(2)

Yang dimaksud dengan "nilai wajar' adalah estimasi harga
yang akan diterima dari penjr:alan aset atau dibayarkan
untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yalag
memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi
wajar pada tanggal Penilaian.
Nilai wajar yang diperoleh dari hasil Penilaia:r menjadi
tanggung jawa.b Penilai.
Yang dimaksud dengan 'ketentuan peraturan perundangundangan" diantaranya ketentuan yang mengatur rnengenai
standar Penilaian.
Pasal 59
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan otirr,l' adalah panitia penaksir harga
yang unsurnya terdiri dari instansi terkait.
Yang dimaksud dengan "Penilai" adalah Penilai Pemerintah
atam Penilai Pubtk.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentr.ran peraturan perundangundangan" diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai
standar Penilaian.
Ayat
Ayat

(3)

Cukup jelas.
(a)

Cukup jelas.

Pasal 6O
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penilaian kembali" adalah proses
revalua.si sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang
metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar Penilaian.
Ayat

(2)

Yang dimaksud dengan

oketen

berlaku secara nasional' adalah ke

Pasa] 61
cukup jelas Pasal 62
cukup jelas Pasal 63
cukup jelas Pasal 64
cukupjelas Pasal 65
cukrrp jelas Pasal 66
cukupjelas PasaI 67
Yang dimaksud dengan "tidak digunakan/ dirnanfaatkan" adalah
Barang milik daerah tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan trrgas dan fungsi satuan kerja perangkat
daerah atam tidak dimanfaatkan olekr pihak 1ain.
Pasal 68
Ayat {1}
Yang dimaksud dengan "lelang" a"dalah Penjualan Barang
milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran
harga secara tertulis dan / atau lisan yang semakin
meningkat atam rnenllrurl untuk mencapai harga" tertinggi,
yang didahului dengan pengurnuman lelang dan harus
dilakukan di hadapan pejabat lelang.
Ayat (2)

Huruf a

Yang terrnasuk "Barang Milik Negara/Daerah yang
bersifat khusus" adalah barang-barang yang diatur
secara khusus sesrrai dengan ketentrran Peraturan
Perundangans., misalnya Rumah Negara golongan III yang

dijual kepada penghuni.
Huruf b
Cukup jela.s.
Ayat (s)

Cukup jelas.

Ayat

(a)

Ya:lg dimaksud dengan 'nilai limit" adalah harga minimal
barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Pengelola
Barang/ Pengguna Barang selaku penjual.

Ayat

(5)

Ayat

(1.)

Cukup jelas.
Pasal 69 cukup jelas.
Pasal 7O cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas Pasal T2

Hurlf

a

Cukup jelas.
Huruf b

Tanah dan/atau bangunan yang berada di Pengguna
Barang antara lain tanah danlatau bangunan yang
masih dipergunakan untr.rk penyelenggara€a trrgas dan
fungsi Pengguna Barang tetapi tidak sesuai dengan tata

rurang wilayah atau penataan kota.
Huruf c

Cukup jelas.

Ayat

(21

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

PAR^A.F

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat

(5)

Cukup jelas.
Pasal 73 cukup jelas.
Pasal 74
Ayat

(1)

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraa.n pemerintahan

daerah" adalah termasuk hubungan antar da.erah,
hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah, hubungan antara Pemerintah Daerah dengan
masyarakat/lernbaga internasional, dan pelaksanaan
kegiatan yang menunjang penyelenggaraa.n tugas dan fungsi
Pemerintah Fusat atau Pemerintah Daerah.

Ayat

(21

Crrkup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 75 ctrkup jelas.
Pasal 76 cukup jelas.
Pasal 77 cukup jelas.
Pasal 78 cukup jelas.
Pa.sal 79 cukup jelas.
Pasal 8O cukup jelas.
Pasal 8L
cukup jelas Pasal 82
cukup jelas Pasal 83
cukup jelas Pasal 84
cukup jelas Pasal 85
cukup jelas Pasal 86
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "beralihnya kepemilikan" antara lain
karena atas Barang milik daerah dimaksud telah terjadi
Pemindahtanganan atau dalam rangka menjalankan
putrrsan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hokum lainnya.
Yang dimaksud dengan 'karena sebab lain' antara lain
karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, dan
menca.rr.
Ayat

(21

Cukup jelas.
Pasal 87 cukup jelas.
Pasal 88 cukup jelas.
Pasa1 89 cukup jelas.
Pasal 9O cukupjelas.
Pasal 9L cukup jelas.
cukup jelas Pasal 92
cukup jelas Pasal 93
cukup jelas Pasal 94
cukup jelas Pasal 95
cukup jelas Pasa1 96

cukup
cukup
cukup
cukup
cukup

jelas
jelas
jelas
jelas
jelas
Ayat
Ayat

n

Pasal97
Pasal 98
Pasal 99
Pasal 1OO
Pasal l- O 1
(1)

Cukup jelas.
(2)

Yang dimaksud dengan Instansi Teknis terkait adalalAparat Pengawas Intern Pernerintah (APIP) dalarn hal ini
dibawah Kantor Inspektorat.

cukup jelas Pasal 1O2
Pasal 1O3 cukup jelas.
Pasal 1O4 Cukup jelas.
Pasal 1O5 Cukup jelas.
Pasal 106 Cukup jelas.
Pasal 1O7 Cukup jela.s.
Pasal 1O8 Cukup jelas.
Pasal 1O9 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR.46"

