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BUPATI PASAMAN 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

PERATURAN  BUPATI  PASAMAN 

NOMOR :  49 TAHUN  2017 

 

TENTANG 

 

TATA KERJA PELAKSANAAN HUKUM ACARA  

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  PASAMAN, 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Pasaman 

Nomor 48Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri 

Bukan Bendaharaatau Pejabat Lain, maka hukum acara 

Tata Kerja Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian 

(MP-TGR) baik tuntutan, pemeriksaan, tata cara 

persidangan, pembuktian, putusan baik pengenaan ganti 

rugi atau pembebasan ganti rugi akan diatur tersendiri 

dengan Peraturan Kepala Daerah; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Hukum Acara Tata Kerja 

Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi;   

 

Mengingat : 1. 

 

 

 

 

 

Undang-undang Nomor:12 Tahun 1956, tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahqan 



2 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LembaranNegara Nomor 4348); 

Undang-Undang12Tahun 2011,    tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

Undang-undang Nomor 23Tahun 2014, tentang 

Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679) 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, Tentang Tata 

Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap 

Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

196) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 

2017, Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG HUKUM ACARA TATA 

KERJA MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintahan  Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten 

Pasaman. 

2. Bupati adalah Bupati Pasaman 

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah  DPRD  Kabupaten  Pasaman. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris  Daerah  Kabupaten 

Pasaman 

6. Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat   

SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pasaman. 

7. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang 

kartal dan uang giral. 

8. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa 

sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain 

yang sejenis. 

9. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik 

yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak 

maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya 

ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat 

dinilai,dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan 

tumbuhtumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga 

lainnya. 

10. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas 

untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, 

dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau 

barang-barang negara/daerah. 
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11. Pegawai Negeri selanjutnya disebut pegawai adalah setiap 

warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat 

yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwewenang dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas 

Negara lainnya, dan gaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku antara lain: 

a. semua pegawai negeri sipil bukan bendahara di lingkungan 

pemerintah daerah, termasuk pegawai tidak tetap; 

b. pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati); 

c. pimpinan dan anggotan DPRD; 

d. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah; 

e. pihak lainnya antara lain Wali Nagari dan Perangat Nagari 

atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa atau 

badan/organ lainnya/masyarakat lainnya. 

12. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat 

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai 

akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

13. Tuntutan Ganti Kerugian selanjutnya disingkat TGR, adalah 

suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan 

bendahara dan pejabat lainnya serta pihak lainnya dengan 

tujuan untuk menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh 

perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan 

kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya 

sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung ataupun 

tidak langsung daerah menderita kerugian keuangan atau 

barang daerah. 

14. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya 

disingkat MP-TGR adalah para pejabat dan/atau pegawai yang 

ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam rangka 

penyelesaian kerugian daerah. 

15. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya 

disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeri 

bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta 

pihak lainnya yang menyatakan kesanggupan dan/atau 

pengakuan bahwa kerugian negara/daerah akibat perbuatan 

melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut 
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menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian 

negara/daerah dimaksud. 

16. Keputusan Pengenaan Ganti Kerugian Negara/Daerah adalah 

surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang 

pengenaan ganti kerugian negara/daerah bagi pegawai negeri 

bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta 

pihak lainnya untuk mengganti kerugian negara karena 

terbukti terdapatnya unsur perbuatan melawan hukum baik 

sengaja maupun lalai dan terdapat kerugian negara/daerah. 

17. Surat Keputusan Pembebasan Ganti Kerugian Negara/Daerah 

adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah 

tentang pembebasan pegawai negeri bukan bendahara atau 

pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dari 

kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada 

unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

18. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan 

kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang 

menurut hukum menjadi\tanggungjawabnya, tetapi atas dasar 

pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain: meninggal 

dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan 

tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan-alasan 

lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan 

perundangundangan yang berlaku. 

19. Kelalaian adalah mangabaikan sesuatu yang semestinya 

dilakukan dan/atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian 

sehingga menyebabkan kerugian negara/daerah. 

20. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan 

gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap 

pelaku kerugian  negara/daerah. 

21. Penuntutadalahsekretaris MP-TGR yangdiberiwewenangoleh 

peraturan iniuntukmelakukanpenuntutandan 

melaksanakanputusan MP-TGR. 

22. Penuntutanadalahtindakanpenuntutuntukmelimpahkan kasus 

kerugian negara/daerah kesidang MP-TGR 

yangberwenangdalamhaldan menurutcara 

yangdiaturdalamperaturan inidengan 
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permintaansupayadiperiksadandiputusolehMP-TGR disidang 

MP-TGR. 

23. Mengadiliadalahserangkaiantindakan MP-TGRuntukmenerima, 

memeriksadanmemutuskasus kerugian negara/daerah 

berdasarkanasasbebas, jujur,dantidakmemihakdisidangMP-

TGR dalamhaldanmenurut carayangdiaturdalamperaturan ini. 

24. Tertuntut adalahseorangyang disangka yang dituntut, 

diperiksan dan diadili disidang MP-TGR. 

25. Saksiadalahorangyangdapatmemberikanketeranganguna 

kepentinganpenuntutandanpembuktian tentangsuatu kasus 

kerugian negara/daerah 

yangiadengarsendiri,ialihatsendiridaniaalami sendiri. 

26. Keterangansaksiadalahsalahsatualatbuktiyangberupaketeranga

ndarisaksimengenaisuatuperistiwakerugian negara/daerah 

yangiadengarsendiri,ialihatsendiridaniaalamisendiridengan 

menyebutalasandaripengetahuannyaitu. 

27. Keteranganahliadalahketeranganyangdiberikanolehseorangyang 

memilikikeahliankhusustentanghalyangdiperlukanuntukmemb

uat terangsuatukasus kerugian negara/daerah 

gunakepentinganpemeriksaan. 

28. Panitera adalah sekretariat yang melaksanakan fungsi 

kepaniteraan. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN MP-TGR 

Pasal 2 

 

MP-TGR dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala 

Daerah dalam menyelesaikan kerugian negara/daerah terhadap 

pegawai negeri bukan bendahara. 

 

Pasal 3 

MP-TGR berkedudukan di Ibu Kota Pemerintah Kabupaten 

Pasaman. 

Pasal 4 
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(1) Sidang MP-TGR dilakukan di tempat kedudukan atau di tempat 

lain dalam daerah hukum Pemerintah Kabupaten Pasaman. 

(2) Tempat sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)di 

laksanakan di Aula Kantor Bupati Pasaman (Lantai III). 

 

BAB II 

SUSUNAN MP-TGR 

Bagian Pertama 

Umum 

Pasal 5 

 

(1) MP-TGR dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala 

Daerah. 

(2) MP-TGR terdiri dari: 

a. sekretaris daerah;  

b. inspektur/kepala badan pengawasan; 

c.  kepala Badan Keuangan Daerah; 

d. personil lain seperti asisten sekretaris daerah, kepegawaian, 

hukum, dan/atau pegawai negeri sipil pada unit kerja 

terkait. 

 

Pasal 6 

Susunan MP-TGR terdiri dari Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-

TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR yang 

bertindak sebagai Penuntut dan Panitera (bukan anggota MP-TGR). 

 

Pasal7 

Personil MP-TGR dalam pelaksanaan sidang MP-TGR sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 6 tidak dapat diwakilkan. 

 

 

 

Bagian Kedua 
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Sekretariat 

Pasal 8 

 

(1) MP-TGR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu 

oleh sekretariat. 

(2) Sekretariat MP-TGR berada pada Badan Keuangan Daerah 

yang terdiri dari unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah dan unsur instansi terkait yang 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah  

 

Bagian Ketiga 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 9 

 

MP-TGR terdiri dari Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, 

Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR yang 

bertindak sebagai Penuntut dan Panitera (bukan anggota MP-

TGR) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan 

Keputusan Kepala Daerah secara ex-officio sebagaimana 

dimaksud pada pasal 5 ayat (2) atau ditentukan lain oleh 

Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan dan 

keahlian serta integritas dan kepribadian personil. 

Bagian Keempat 

Sumpah/Janji 

Pasal 10 

 

(1) Sebelummemangku jabatannya MP-TGR (Ketua MP-TGR, Wakil 

Ketua MP-TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekretaris 

MP-TGR yang bertindak sebagai Penuntut dan Panitera) wajib 

mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama atau 

sendiri-sendiri menurut agamanya di hadapan Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah. 

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berbunyi sebagai berikut:  

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa 
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saya, untuk melaksanakan tugas dan wewenang ini, langsung 

atautidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara 

apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu 

apapun kepada siapapunjuga”. 

 

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan 

menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga 

suatu janji atau pemberian”. 

 

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan 

akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai 

dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku 

bagi negara Republik Indonesia”. 

 

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan 

menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh 

campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh 

melaksanakan wewenang dan tugas saya yang diamanatkan 

peraturan perundang-undangan kepada saya”. 

 

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan 

menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-

sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-

bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan 

tertentu dan akan melaksanakan kewajiban sayadengan sebaik-

baiknya dan seadil-adilnya, serta bertanggung 

jawabsepenuhnyakepadaTuhanYangMahaEsa,masyarakat,bang

sa,dannegara”. 

 

Bagian Kelima  

Honorarium 

Pasal 11 

 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya MP-TGR (Ketua MP-

TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris MP-
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TGR yang bertindak sebagai Penuntut dan Panitera) diberikan 

honorarium atau sebutan lainnya. 

(2) Honorarium atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ketentuan lainnnya diatur dengan Keputusan 

Kepala Daerah. 

 

Bagian Keenam 

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku 

Pasal 12 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya keanggotaan MP-TGR 

didasarkan pada kode etik MP-TGR sebagai berikut:  

a. menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah/janji yang telah 

diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, 

penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri 

sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha 

Esa. 

b.  menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan bebas dari 

pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta 

tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan 

keadilan.  

c.  memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, 

khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai MP-TGR, 

untuk digunakan dalam proses penyelesaian kasus kerugian 

negara/daerah dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya 

sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan 

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

d.  memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, 

menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan 

mengingatkan antar sesama anggota MP-TGR. 

 

 

 

 

Pasal 13 
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Dalam penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pegawai 

negeri bukan bendahara keanggotaan MP-TGR mendasarkan pada 

pedoman tingkah laku sebagai berikut: 

a. bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan 

dalam Hukum Acara;  

b. memperlakukan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian 

kerugian negara/daerah secara berimbang, tidak diskriminatif 

dan tidak memihak (imparsial); 

c. menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan kepada fakta 

dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna 

menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum 

yang optimal;  

d. menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun 

tidak langsung, dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun 

yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan kasus yang 

akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi 

obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang 

akan dijatuhkan; 

 e. tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak 

manapun, baik langsung maupun tidak langsung;  

f. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar 

persidangan atas sesuatu kasus yang sedang ditanganinya 

mendahului putusan;  

g.  memelihara hubungan kerjasama, saling membantu dalam 

meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, 

memupuk kesetiakawanan, tenggang rasa, serta menjaga 

martabat dan nama baik sesama anggota MP-TGR.  

h.  tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat anggota 

MP-TGR yang berbeda (dissenting opinion), kecuali dilakukan 

dalam rangka pengkajian ilmiah.  

 

 

 

 

 

Bagian Ketujuh 
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Majelis Kehormatan MP-TGR 

Paragraf 1 

Susunan dan Kedudukan 

Pasal 14 

 

(1) Majelis Kehormatan MP-TGR bersifat ad hoc, terdiri atas 3 (tiga) 

orang anggota MP-TGR yang dibentuk oleh Kepala Daerah.  

(2) Dalam hal anggota MP-TGR yang diduga melakukan 

pelanggaran diancam dengan sanksi, Majelis Kehormatan 

terdiri atas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selaku Ketua, 

dan 2 (dua) orang anggota MP-TGR yang ditentukan oleh 

Kepala Daerah, serta jika diperlukan dari 2 (dua) orang lainnya 

yang ditentukan oleh Kepala Daerah. 

 

Paragraf 2 

Tugas 

Pasal 15 

 

Majelis Kehormatan MP-TGR bertugas: 

a.  menegakkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku MP-TGR;  

b.  mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari 

pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan 

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota MP-TGR.  

c. memeriksa dan memutuskan tindakan yang akan diputuskan 

oleh Kepala Daerah.  

 

Paragraf 3 

Pemeriksaan 

Pasal 16 

Pemeriksaan Majelis Kehormatan MP-TGR dilakukan secara 

tertutup. 

 

 

 

 

Paragraf 4 
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Pembelaan 

Pasal 17 

 

Setelah dilakukan pemeriksaan, anggota MP-TGR yang diduga 

melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk membela diri. 

 

Paragraf 5 

Putusan 

Pasal 18 

 

(1)  Sebelum putusan diambil setiap anggota Majelis Kehormatan 

wajib memberi pendapatnya.  

(2)  Putusan sejauh mungkin diambil melalui musyawarah untuk 

mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai, 

putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan 

suara.  

(3)  Putusan berisi pernyataan bahwa anggota MP-TGR yang diduga 

melakukan pelanggaran terbukti bersalah atau terbukti tidak 

bersalah, dan rekomendasi agar anggota MP-TGR yang diduga 

melakukan pelanggaran: 

a.  dijatuhi hukuman berupa teguran, pemberhentian 

sementara atau pemberhentian tetap dalam hal terbukti 

bersalah, atau  

b.  direhabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah. 

 

BAB III 

KEKUASAAN MP-TGR 

Pasal 19 

 

(1) MP-TGR merupakan majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi 

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final. 

(2) MP-TGR bertugas menindaklanjuti setiap informasi/laporan 

mengenai kerugian negara/daerah dan melaksanakan tuntutan 

ganti rugi melalui sidang. 
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(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) MP-TGR menyelenggarakan fungsi untuk melakukan: 

a.  menghitung jumlah kerugian negara/daerah; 

b.  memeriksa tertuntut, saksi-saksi, bukti-bukti  dan 

memeriksa terhadap ada tidaknya unsur perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan 

bendahara; 

c.  mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa pegawai 

negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya telah 

melakukan perbuatan melawan hukum sehingga 

mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah; 

d. menilai terhadap harta kekayaan milik pegawai negeri 

untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian 

negara/daerah; 

e.  menyelesaikan kerugian negara/daerah melalui SKTJM; 

f.  memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai 

bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan 

pembebanan sementara; 

g.  menatausahaan penyelesaian kerugian negara/daerah; 

h. memutus atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan 

ganti kerugian; 

i.   menyampaikan laporan atas putusan pengenaan ganti 

kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Kepala 

Daerah sebagai pertimbangan untuk menetapkan 

Keputusan Kepala Daerah atas pengenaan ganti kerugian 

atau pembebasan ganti kerugian. 

(4)  Untuk keperluan pemeriksaan tuntutan ganti rugi terhadap 

pegawai negeri bukan bendahara MP-TGR dapat memanggil 

atau meminta data atau keterangan dari pihak ketiga.  
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BAB IV 

HUKUM ACARA 

Bagian Pertama 

Penugasan MP-TGR 

Pasal 20 

 

(1) Kepala Daerah segera menugaskan MP-TGR untuk 

menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara/daerah melalui 

sidang MP-TGR selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak 

menerima laporan/informasi hasil pengawasan dan/atau 

pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD; hasil 

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; hasil pemeriksaan 

oleh aparat pengawasan intern/fungsional; dan hasil 

pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. 

(2) Penugasan MP-TGR untuk melaksanakan sidang MP-TGR 

ditetapkan dengan surat tugas. 

(3) Surat tugas tentang penunjukkan MP-TGR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disiapkan dan diajukan oleh sekretariat 

kepada Kepala Daerah. 

(4) Surat tugas tentang penunjukkan MP-TGR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sudah menunjuk susunan keanggotaan 

MP-TGR yang terdiri dari Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, 

Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR selaku 

penuntut dan Panitera. 

 

Bagian Kedua 

Persiapan Persidangan 

Paragraf 1 

Penuntutan 

Pasal 21 

 

Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR selaku 

penuntutberwenangmelakukanpenuntutan sesuai penugasan 

sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dengan mengajukannya 

kesidang MP-TGR. 
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Pasal22 

 

Dalamhal informasi atau kasus kerugian negara/daerah 

dilakukanolehbeberapaorangpegawai negeri bukan bendahara atau 

pejabat lainnya, penuntutdapatmelakukan 

penuntutanterhadapmasing-masingtertuntut secara terpisah. 

 

Pasal23 

 

(1) Penuntutmengajukan penuntutan ke sidang MP-TGR 

disertaidengan surattuntutan yang didasarkan pada infromasi 

kerugian negara/daerah. 

(2) Penuntutmembuatsurattuntutan yangdiberitanggaldan 

ditandatanganisertaberisi antara lain: 

a. namalengkap,tempatlahir,umuratautanggallahir,jenis 

kelamin, kebangsaan,tempattinggal,agamadanpekerjaan; 

b. uraiansecara cermat,jelasdanlengkapmengenaiperbuatan 

melawan hukum yangdituntut denganmenyebutkan jumlah 

kerugian negara/daerah, waktudantempat kerugian 

negara/daerah itudilakukan serta sumber informasi 

kerugian negara/daerah. 

(3) Turunansurat tuntutan disampaikan 

kepadatertuntut,padasaatyangbersamaandenganpenyampaians

urat pengajuan kesidang MP-TGR. 

 

Pasal24 

 

Penuntutdapatmengubahsurattuntutan sebelum pemeriksaan saksi-

saksi termasuk saksi ahli dengantujuanuntukmenyempurnakan 

surat tuntutan. 
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Paragraf 2 

Panggilan 

Pasal 25 

 

(1) PemberitahuanuntukdatangkesidangMP-TGR dilakukansecara 

sah, apabiladisampaikandengansuratpanggilankepadatertuntut 

ke alamat kantor organiknya yang terakhir atau di 

alamattempattinggalnyaatauapabilatempattinggalnyatidak 

diketahuidisampaikanditempatkediamanterakhir melalui 

pemerintah kelurahan/desa. 

(2) Penyampaian surat panggilan kepada tertuntut pegawai 

negeri/pejabat diberi tembusan kepada atasannya tempat 

tertuntut bertugas atau kepada pihak lainnya kepada pimpinan 

SKPD yang menjadi tempat terjadi kerugian negara/daerah. 

(3) Penyerahan dan penerimaansuratpanggilanolehtertuntut 

sendiriataupunolehorang 

lainataumelaluioranglain,dilakukandengantandapenerimaan. 

 

Pasal26 

 

(1) Penuntutmenyampaikansuratpanggilankepadatertuntut 

yangmemuattanggal,hari,sertajamsidangdanuntukperkaraapaia 

dipanggilyangharussudahditerimaolehyangbersangkutan 

selambat-lambatnya 7 (tujuh) harisebelumsidangdimulai. 

(2) Suratpanggilan disertai dengan penegasan kepada tertuntut 

untuk menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan 

tertuntut, membawa bukti-bukti berupa surat-surat, dokumen 

lainnya beserta petunjuk lainnnya yang menguntungkan 

tertuntut.  

 

Pasal27 

 

Surat panggilan kepada tertuntut, saksi-saksi, atau saksi ahli 

ditandatangani oleh Ketua MP-TGR. 

 

Bagian Ketiga 
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Pemeriksaan 

Pasal28 

 

(1) Pemeriksaan dilakukan oleh MP-TGR melalui persidangan 

(2) PadahariyangditentukanmenurutPasal26 ayat (1) MP-TGR 

bersidang.  

(3) Ketuasidangmemimpinpemeriksaandisidang MP-TGR 

yangdilakukansecaralisandalambahasaIndonesia 

yangdimengertiolehtertuntut dansaksi, serta Ketua sidang 

wajibmenjagasupayatidakdilakukanhalataudiajukan 

pertanyaanyangmengakibatkantertuntut atausaksi 

memberikanjawabansecaratidakbebas. 

(4) Untukkeperluanpemeriksaan Ketuasidangmembukasidang 

danmenyatakanterbukauntukumum. 

 

Pasal29 

 

(1) Ketuasidangmemerintahkansupayatertuntut dipanggilmasuk 

keruang sidang melalui sekretaris selaku penuntut. 

(2) Jikatertuntut ternyatatelahdipanggilsecarasahtetapitidakdatang 

disidangtanpaalasanyangsah,pemeriksaantidak 

dapatdilangsungkandanKetuasidangmemerintahkanagar 

tertuntut dipanggilsekalilagi. 

(3) Jikadalampemeriksaan adalebihdariseorangtertuntut dantidak 

semuatertuntut hadirpadaharisidang,pemeriksaanterhadap 

tertuntut yanghadirdapatdilangsungkan. 

(4) Ketuasidangmemerintahkanagartertuntut yangtidakhadir 

tanpaalasanyangsahsetelahdipanggilsecarasahuntukkedua 

kalinya,dipanggil padasidangberikutnya untuk kesempatan 

yang terakhir. 

(5)  Dalam hal tertuntut  tidak hadir pada persidangan ketiga tanpa 

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah 

diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa 

dihadiri oleh tertuntut.   

 

Pasal 30 
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(1) Padapermulaansidang,Ketuasidangmenanyakankepada 

tertuntut tentangnamalengkap,tempatlahir,umuratautanggal 

lahir,jeniskelamin,kebangsaan,tempattinggal,agamadan 

pekerjaannyasertamengingatkantertuntut 

supayamemperhatikan 

segalasesuatuyangdidengardandilihatnyadisidang. 

(2) Sesudah itu Ketua sidang meminta kepada penuntut untuk 

membacakan surat tuntutan. 

(3) Selanjutnya Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut 

apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila tertuntut tidak 

mengerti, penuntut atas permintaan Ketua sidang wajib 

memberi penjelasan yang diperlukan. 

 

Pasal31 

 

(1) Pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan tertuntut atas 

permintaan keterangan dan pembelaannya atas tuntutan yang 

dituntut kepadanya. 

(2) Pada sidang yang sama tertuntut dapat mengajukan saksi-

saksi, saksi ahli, bukti-bukti tertulis atau dokumen lainnya 

atau petunjuk lainya yang menguntungkan tertuntut. 

 

Pasal32 

 

(1) Keanggotaan MP-TGR (Ketua, Wakil Ketua, Anggota, 

Sekretaris/Wakil Sekretaris dan Panitera) wajib mengundurkan 

diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga 

sedarah atau semenda sampai derajat kesatu, atau hubungan 

suami/istri meskipun telah bercerai.  

(2) Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris/Wakil Sekretaris dan 

Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diganti, 

dan apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah 

diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua 

memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali 

dengan susunan MP-TGR yang berbeda.  
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Pasal 33 

 

(1)  Keanggotaan MP-TGR (Ketua, Wakil Ketua, Anggota, 

Sekretaris/Wakil Sekretaris dan Panitera) wajib mengundurkan 

diri dari suatu persidangan apabila berkepentingan langsung 

atau tidak langsung atas satu kasus yang ditanganinya.  

(2)   Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

dilakukan atas permintaan pihak-pihak lainnya termasuk 

sesama anggota MP-TGR. 

(3)  Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) apabila ada keraguan 

atau perbedaan pendapat.  

(4)  Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris/Wakil Sekretaris dan 

Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 

harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, dan jika 

kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua 

memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali 

dengan susunan MP-TGR yang berbeda.  

 

Pasal34 

 

Anggota MP-TGR 

dilarangmenunjukkansikapataumengeluarkanpenyataandisidang 

tentangkeyakinanmengenaisalahatautidaknyatertuntut/saksi. 

 

Pasal35 

 

Ketuasidangselanjutnyamenelitiapakahsemuasaksiyang 

dipanggiltelahhadirdanmemberiperintahuntukmencegahjangan 

sampaisaksiberhubungansatudenganyanglainsebelummemberi 

keterangandisidang. 

 

 

 

Pasal 36 
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(1)  Atas permintaan anggota MP-TGR, Ketua sidang dapat 

memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya 

dalam persidangan.  

(2) Saksi yang diperintahkan oleh Ketua sidang sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) wajib datang di persidangan dan tidak 

diwakilkan.  

(3)  Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan 

patut untuk kedua kalinya, Ketua sidang dapat mengambil 

putusan tanpa mendengar keterangan saksi, dan Ketua sidang 

melanjutkan persidangan.  

(4) Biaya untuk mendatangkan saksi ke persidangan yang diminta 

oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang 

meminta.   

 

Pasal37 

 

(1) Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang 

menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Ketua 

sidang setelah mendengar pendapat penuntut dan/atau 

tertuntut. 

(2) Ketuasidangmenanyakankepadasaksiketerangantentang 

namalengkap,tempatlahir,umuratautanggallahir,jeniskelamin, 

kebangsaan,tempattinggal,agamadanpekerjaan,selanjutnya 

apakahsaksi kenal dengan tertuntut sebelumtertuntut 

melakukanperbuatan yangmenjadidasartuntutan, 

sertaapakahsaksi berkeluargasedarah 

atausemendadansampaiderajatkeberapadenganterdakwa,atau 

apakahsaksi 

suamiatauisteriterdakwameskipunsudahberceraiatau 

terikathubungankerjadengannya. 

 

Pasal 38 

 

(1)  Yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah:  

a.  anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau  
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b.  orang sakit ingatan.  

(2)  Apabila dipandang perlu, Ketua sidang dapat menerima pihak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, untuk didengar 

keterangannya.   

 

Pasal 39 

 

(1) Sebelumsaksi/ahli memberikanketeranganwajib mengucapkan 

sumpah atau janji dimuka persidangan yang dituntun oleh 

ketua majelis atau angotta majelis lainnya.  

(2) Saksi yang beragama Islam mengucapkan sumpah dengan cara 

berdiri dan didampingi petugas sumpah yang memegang Al 

Quran bagi mereka yang beragama islam diatas kepala dari 

pada yang mengucapkan sumpah, dengan lafaz sumpah 

sebagai berikut:  

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan menerangkan 

dengan sebenar-benarnya, dan tiada lain dari pada yang 

sebenarnya”. 

(3) Saksi yang beragama Kristen Protestan mengucapkan 

sumpah/janji dengan cara berdiri sambil mengangkat tangan 

sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari 

telunjuk dari jari tengah sehingga merupakan bentuk huruf 

“V”. Sedangkan untuk yang beragam Kristen Khatolik dengan 

merentangkan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dengan 

mengucapkan sumpah/janji, yang bunyinya sebagai berikut:  

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menerangkan 

dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya, 

semoga tuhan menolong saya”. 

(4) Saksi yang beragama Hindu mengucapkan sumpah/janji 

dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/janji yang 

bunyinya sebagai berikut:  

“Om atah parama wisesa. saya bersumpah bahwa saya akan 

menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang 

sebenarnya.”. 
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(5) Saksi yang beragama Budha mengucapkan sumpah dengan 

cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya 

sebagai berikut:  

“Dami sang hyang adi budha, saya akan bersumpah bahwa 

saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari 

pada yang sebenarnya.”. 

(6) Saksi yang karena kepercayaannya mengucapkan sumpah 

dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/janji yang 

bunyinya sebagai berikut:“Saya berjanji, bahwa saya akan 

menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang 

sebenarnya.”. 

(7) Saksi ahli mengucapkan sumpah/janji dengan cara sesuai 

agamanya sebagimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat 

(4) dan ayat (5)  dengan mengucapkan sumpah/janji yang 

bunyinya sebagai berikut:  

“Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memberikan 

pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut 

pengetahuan dan keahlian saya, dengan sebaik-baiknya”. 

 

Pasal 40 

 

(1)  Pertanyaan yang diajukan kepada tertuntut/saksi/ahli oleh 

anggota MP-TGR lainnya disampaikan melalui Ketua sidang.  

(2)  Apabila pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menurut pertimbangan Ketua sidang tidak ada kaitannya 

dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.   

 

Pasal 41 

 

Dalam hal saksi/ahli yang akan didengar keterangannya tidak 

dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat 

dibenarkan oleh hukum, MP-TGR dapat datang ke tempat tinggal 

atau tempat kerja saksi/ahli untuk mengambil sumpah/janji dan 

mendengar keterangan saksi/ahli dimaksud tanpa dihadiri oleh 

tertuntut.     
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Pasal42 

 

Dalamhalsaksi/ahlitanpaalasanyangsahmenolakuntuk 

bersumpah/berjanjimakapemeriksaanterhadapnyatetapdilakukan 

dan keteranganyangtelahdiberikanmerupakanketeranganyang 

dapatmenguatkankeyakinanhakim. 

 

Pasal43 

 

(1)

 Jikasaksi/ahlikarenahalanganyangsahtidakdapathadirdisidang

atau 

tidakdipanggilkarenajauhtempatkediamanatautempattinggalny

a ataukarenasebablainyangberhubungandengankepentingan 

negara,makaketeranganyangtelahdiberikannyaitudibacakan. 

(2) Jikaketeranganitusebelumnyatelahdiberikandibawahsumpah, 

makaketeranganitudisamakannilainyadenganketerangansaksi/

ahlidi bawahsumpahyangdiucapkandisidang. 

 

Pasal44 

 

Setiapkaliseorangsaksi/ahliselesaimemberikanketerangan,Ketua 

sidangmenanyakankepadatertuntut bagaimanapendapatnya 

tentangketerangantersebut. 

 

Pasal45 

 

(1) Anggota MP-TGR dapat memintakepada tertuntut/saksi/ahli 

segalaketeranganyangdipandangperluuntukmendapatkan 

kebenaran. 

(2) Penuntutdan anggota MP-TGR lainnya denganperantaraan 

Ketuasidangdiberikesempatanuntukmengajukanpertanyaan 

kepada tertuntut/saksi/ahli. 

(3) Anggota MP-TGR,penuntutatautertuntut 

denganperantaraanKetuasidang,dapatsalingmenghadapkan 

saksi/ahliuntukmengujikebenaranketeranganmerekamasing-
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masing. 

 

Pasal46 

 

Pertanyaanyangbersifatmenjerattidakbolehdiajukanbaikkepada 

tertuntut maupunkepadasaksi/ahli. 

 

Pasal47 

 

(1) Setelahsaksimemberiketerangan,Ketua sidang 

dapatmintasupaya 

saksiyangtelahdidengarketerangannyakeluardariruangsidang 

untukselanjutnyamandengarketerangansaksiyanglain dan 

saksi lainnyadipanggilmasukolehKetuasidanguntukdidengar 

katerangannya,baikseorangdemiseorangmaupunbersama-sama 

tanpahadirnyasaksiyangdikeluarkantersebut. 

(2) Parasaksiselamasidangdilarangsalingbercakap-cakap. 

 

Pasal48 

 

Ketuasidangdapatmendengarketerangansaksimengenaihal 

tertentutanpahadirnyatertuntut,untukituKetua sidang 

mintatertuntut keluardari 

ruangsidangakantetapisesudahitupemeriksaantidakboleh 

diteruskansebelumkepadatertuntut 

diberitahukansemuahalpadawaktutertuntut tidakhadir. 

 

Pasal49 

 

Apabilaketerangansaksidisidangdisangkapalsu,Ketuasidang 

memperingatkandengansungguh-sungguhkepadanyasupaya 

memberikanketeranganyangsebenarnyadanmengemukakan 

ancamanpidanayangdapatdikenakankepadanyaapabilatetap 

memberikanketeranganpalsu. 

 

Pasal50 
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Jika tertuntut tidakmaumenjawabataumenolakuntukmenjawab 

pertanyaanyangdiajukankepadanya,Ketuasidangmenganjurkan 

untukmenjawabdansetelahitupemeriksaandilanjutkan atau 

dihentikan. 

 

Pasal51 

 

(1) Jikatertuntut/saksi 

bertingkahlakuyangtidakpatutsehinggamengganggu 

ketertibansidang,Ketuasidangmenegurnyadanjikateguran itu 

tidakdiindahkanKetua sidang memerintahkansupayatertuntu 

dikeluarkan dariruangsidang, 

kemudianpemeriksaanpadawaktuitu 

dilanjutkantanpahadirnyatertuntut. 

(2) Dalamhaltertuntut 

secaraterusmenerusbertingkahlakuyangtidak 

patutsehinggamenggangguketertibansidang,Ketua sidang 

mengusahakanupayasedemikianrupasehinggaputusantetapdap

at dijatuhkandenganhadirnyatertuntut. 

 

Pasal52 

 

Jikatertuntut atausaksitidakpahambahasaIndonesia,Ketua 

sidangmenunjukseorangjurubahasayangbersumpahatauberjanji 

akanmenterjemahkandenganbenarsemuayangharus 

diterjemahkan. 

 

Pasal53 

 

(1)

 Setiaporangyangdimintapendapatnyasebagaiahliwajibmemberik

an keteranganahlidemikeadilan. 

(2) Semuaketentuansebagaimana dimaksud pada pasal-pasal 

sebelumnya untuksaksiberlakujugabagi 

merekayangmemberikanketeranganahli,denganketentuanbahw

a merekamengucapkansumpahataujanjiakanmemberikan 
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keteranganyangsebaik-baiknyadanyangsebenarnyamenurut 

pengetahuandalambidangkeahliannya. 

 

 

 

Pasal54 

 

Dalamhaldiperlukanuntukmenjernihkanduduknyapersoalanyang 

timbuldisidangMP-TGR,Ketuasidangdapatminta 

keteranganahlidandapatpulamintaagardiajukanbahanbaruoleh 

yangberkepentingan. 

 

Pasal55 

 

(1) Ketuasidangmemperlihatkankepadatertuntut segalabukti atau 

dokumen lainnya danmenanyakankepadanyaapakahtertuntut 

mengenalbukti atau dokumen lainnya itu, jikaperlubukti atau 

dokumen lainnya itudiperlihatkanjugaolehKetuasidang 

kepadasaksi. 

(2) Apabiladianggapperluuntukpembuktian,Ketuasidang 

membacakanataumemperlihatkansuratatauberitaacarakepada 

tertuntut atausaksidanselanjutnyamintaketeranganseperlunya 

tentanghalitu. 

 

Pasal56 

 

(1)  Apabila suatu penuntutan tidak dapat diselesaikan pada 1 

(satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari 

persidangan berikutnya yang ditetapkan.  

(2)  Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada tertuntut 

setelah disepakati oleh anggota MP-TGR. 

 

Pasal 57 

 

(1) Setelahpemeriksaan tertuntut, saksi-saksi, ahli, bukti-bukti, 

dokumen lainnya dan petunjuk lainnya 
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dinyatakanselesai,Ketuasidang 

menyatakanbahwapemeriksaandinyatakanditutup. 

(2) Sesudahituanggota MP-TGR 

mengadakanmusyawarahterakhiruntuk 

mengambilkeputusandanapabilaperlumusyawarahitudiadakan 

setelahtertuntut,saksi,dan hadirinmeninggalkanruangansidang. 

(3) Musyawarahsebagaimana dimaksud 

padaayat(2)harusdidasarkanatassurat tuntutan 

dansegalasesuatuyangterbuktidalampemeriksaandi sidang. 

(4) Dalammusyawarahtersebut,semua anggota MP-TGR 

mengajukan pendapat secara bergiliran diawali dari sekretaris 

selaku penuntut selanjutnya anggota MP-TGR lainnya dan 

terakhirmengemukakanpendapatnyaadalah 

Ketuamajelisdansemuapendapatharusdisertaipertimbangan 

besertaalasannya. 

(5) Padaasasnyaputusandalammusyawarahmerupakanhasil 

permufakatanbulatkecualijikahalitusetelahdiusahakandengan 

sungguh-sungguhtidakdapatdicapai atau terdapat beda 

pendapat (disenting opinion),makaberlakuketentuan 

sebagaiberikut: 

a. putusandiambildengansuaraterbanyak; 

b. jikaketentuantersebuthuruf a tidakjugadapatdiperoleh 

putusanyangdipilihadalahpendapathakimyangpaling 

menguntungkanbagitertuntut. 

(6)

 Pelaksanaanpengambilanputusansebagaimanadimaksuddalam

ayat 

(5)dicatatdalambukuhimpunanputusanyangdisediakankhusus 

untukkeperluanitudanisibukutersebutsifatnyarahasia. 

(7) PutusanMP-TGR dapatdijatuhkandandiumumkanpadahari 

itujugaataupadaharilainyangsebelumnyaharusdiberitahukan 

kepadatertuntut. 

 

Bagian Keempat 

Pembuktian 

Pasal 58 
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MP-TGR tidakbolehmenjatuhkanpengenaan ganti kerugian 

negara/daerah kepadatertuntut kecualiapabila dengansekurang-

kurangnyaduaalatbuktiyangsahiamemperoleh 

keyakinanbahwasuatuperbuatan melawan hukum/kelalain dan 

kerugian negara/daerah benar-benarterjadidanbahwa tertuntutlah 

yangharus mengganti kerugian negara/daerah. 

 

Pasal59 

 

(1) Alatbuktiyangsahialah: 

a. keterangansaksi; 

b. keteranganahli; 

c. surat; 

d. petunjuk; 

e. keterangantertuntut. 

(2) Halyangsecara umumsudahdiketahuitidakperludibuktikan. 

 

Pasal60 

 

(1) Keterangansaksisebagaialatbuktiialahapayangsaksinyatakandi 

sidangMP-TGR. 

(2) Keteranganseorangsaksisajatidakcukupapabila tidak 

disertaidengansuatualatbuktiyangsahlainnya. 

(3) Keteranganbeberapasaksiyangberdirisendiri-

sendiritentangsuatu 

kejadianataukeadaandapatdigunakansebagaisuatualatbuktiyan

g 

sahapabilaketerangansaksiituadahubungannyasatudenganyang 

lainsedemikianrupa,sehinggadapatmembenarkanadanyasuatu 

kejadianataukeadaantertentu. 

(4)  Dalammenilaikebenaranketeranganseorangsaksi,MP-TGR harus 

dengansungguh-sungguhmemperhatikan: 

a. persesuaianantaraketerangansaksisatudenganyanglain; 

b. persesuaianantaraketerangansaksidenganalatbuktilain; 

c. alasanyangmungkindipergunakanolehsaksiuntukmemberi 
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keteranganyangtertentu; 

d. cara hidupdankesusilaansaksisertasegalasesuatuyangpada 

umumnyadapatmempengaruhidapattidaknyaketeranganitu 

dipercaya; 

(5) Keterangandarisaksiyangtidakdisumpahmeskipunsesuaisatu 

denganyanglain,tidakmerupakanalatbukti,namunapabila 

keteranganitusesuaidenganketerangandarisaksiyangdisumpah 

dapatdipergunakansebagaitambahanalatbuktisahyanglain. 

 

Pasal61 

 

(1) KeteranganahliialahapayangseorangahlinyatakandisidangMP-

TGR. 

(2) Baikpendapatmaupunrekaan,yangdiperolehdarihasilpemikiran 

saja,bukanmerupakanketeranganahli. 

 

Pasal62 

 

SuratsebagaimanadimaksudpadaPasal59 ayat(1)huruf c,dibuatatas 

sumpahjabatanataudikuatkandengansumpah,adalah: 

a. beritaacaradansuratlaindalambentukresmiyangdibuatoleh 

pejabatumumyangberwenangatauyangdibuatdihadapannya,yan

g 

memuatketerangantentangkejadianataukeadaanyangdidengar, 

dilihatatauyangdialaminyasendiri,disertaidenganalasanyangjela

s dantegastentangketerangannyaitu 

b. suratyangdibuatmenurutketentuanperaturanperundang-

undangan 

atausuratyangdibuatolehpejabatmengenaihalyangtermasuk 

dalamtatalaksanayangmenjaditanggungjawabnyadanyang 

diperuntukkanbagipembuktiansesuatuhalatausesuatukeadaan; 

c. suratketerangandariseorangahliyangmemuatpendapat 

berdasarkankeahliannyamengenaisesuatuhalatausesuatukeada

an yangdimintasecararesmidaripadanya; 

d. suratlainyanghanyadapatberlakujikaadahubungannyadenganisi 

darialatpembuktianyanglain. 
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Pasal63 

 

(1) Petunjukadalahperbuatan,kejadianataukeadaan,yangkarena 

persesuaiannya,baikantarayangsatudenganyanglain,maupun 

denganperbuatan hukum/kelalaian 

itusendiri,menandakanbahwatelahterjadi suatuperbuatan 

hukum/kelalaian danpelakunya. 

(2) Petunjuksebagaimanadimaksuddalamayat(1)hanyadapat 

diperolehdari: 

a. keterangansaksi; 

b. surat; 

c. keterangantertuntut. 

(3)

 Penilaianataskekuatanpembuktiandarisuatupetunjukdalamseti

ap keadaantertentudilakukanolehanggota MP-TGR 

denganariflagibijaksana setelahMP-TGR 

mengadakanpemeriksaandenganpenuhkecermatandan 

kesaksamaanberdasarkanhatinuraninya. 

 

Pasal64 

 

(1) Keterangantertuntut ialahapayangtertuntut nyatakandisidang 

tentangperbuatanyangtertuntut lakukanatauyangtertuntut 

ketahuisendiriatau alamisendiri. 

(2) Keterangantertuntut 

yangdiberikandiluarsidangdapatdigunakan 

untukmembantumenemukanbuktidisidang,asalkanketerangani

tu 

didukungolehsuatualatbuktiyangsahsepanjangmengenaihalyan

g dituntut kepadanya. 

(3) Keterangan tertuntut 

hanyadapatdigunakanterhadapdirinyasendiri.  

(4) Keterangantertuntut 

sajatidakcukupuntukmembuktikanbahwatertuntut 

bersalahmelakukanperbuatanyangdituntut kepadanya, 
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melainkanharusdisertaidenganalatbuktiyanglain. 

 

Bagian Kelima 

Putusan 

Pasal 65 

 

(1) Apabila dari hasil pemeriksaan MP-TGR dan MP-TGR 

berpendapat terbukti dan terdapat nilai kerugian 

negara/daerah, dan/atau terdapat perbuatan melawan hukum 

baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang 

bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah, MP-TGR 

mengeluarkan putusan pengenaan ganti kerugian 

negara/daerah. 

(2)  Apabila dari hasil pemeriksaan MP-TGR dan MP-TGR 

berpendapat ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti 

dan/atau tidak terdapat nilai kerugian negara/daerah, 

dan/atau tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik 

sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang 

bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah, MP-TGR 

mengeluarkan putusan pembebasan. 

(3) Selain putusan MP-TGR sebagaimana dimakad pada ayat (1) 

dan ayat (2), MP-TGR dapat membebankan putusan tentang 

disiplin pegawai negeri sipil. 

 

Pasal66 

 

SemuaputusanMP-TGR hanyasahdanmempunyaikekuatanhukum 

apabiladiucapkandisidangterbukauntukumum. 

 

Pasal67 

 

(1) MP-TGR memutuskasus kerugaian negara/daerah 

denganhadirnyatertuntut kecualidalam halperaturan 

inimenentukanlain. 

(2) Dalamhalterdapatlebihdariseorangtertuntut 

dalamsatutuntutan, 
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putusandapatdiucapkandenganhadirnyatertuntut yangada. 

(3) Segerasesudahputusandiucapkan,Ketua 

sidangwajibmemberitahukankepadatertuntut tentangsegalaapa 

yangmenjadipelaksanaan putusan,yaitu: 

a. putusan menjadi dasar penetapan Keputusan Kepala 

Daerah; 

b. jika putusan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang 

diputuskan maka ada upaya damai yang dilakukan untuk 

mengganti kerugian negara/daerah yaitu SKTJM atau 

upaya paksa lainnya. 

 

Pasal68 

 

(1) Suratputusanmemuat antara lain: 

a. kepalaputusanyangdituliskanberbunyi: "DEMIKEADILAN 

BERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA"; 

b. namalengkap,tempatlahir,umuratautanggal,jeniskelamin, 

kebangsaan,tempattinggal,agamadanpekerjaantertuntut; 

c. tuntutan,sebagaimanaterdapatdalamsurattuntutan; 

d. pertimbanganyangdisusunsecararingkasmengenaifaktadan 

keadaanbesertaalat pembuktianyangdiperolehdari 

pemeriksaandisidangyangmenjadidasarpenentuanputusan 

atas tertuntut; 

e. tuntutanjumlah kerugian 

negara/daerah,sebagaimanaterdapatdalamsurattuntutan; 

f. pasalperaturanperundang-undanganyangmenjadidasar 

penuntutan atauperbuatan melawan hukum/kelalaian 

danpasalperaturanperundang- 

undanganyangmenjadidasarhukumdariputusan, dan dapat 

disertai 

keadaanyangmemberatkandanyangmeringankantertuntut; 

g. haridantanggaldiadakannyamusyawarahanggota MP-TGR; 

h. pertimbangan putusan dan pernyataan putusan oleh MP-TGR 

dibebaskan atau dikenakan ganti kerugian negara/daerah 

disertaidengan kualifikasinya. 

i. haridantanggalputusan,namapenuntut,namaanggota MP-
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TGR yangmemutusdannamapanitera; 

(2) Putusandilaksanakandengansegeramenurutketentuandalam 

peraturan ini. 

 

Pasal69 

 

(1) Paniteramembuatberitaacarasidang,denganmemperhatikan 

persyaratanyangdiperlukandanmemuatsegalakejadiandisidang 

yangberhubungandenganpemeriksaan. 

(2) Beritaacarasidangsebagaimanadimaksuddalamayat(1)memuat 

jugahalyangpentingdariketerangansaksi,tertuntut 

danahlikecuali 

jikaKetuasidangmenyatakanbahwauntukinicukupditunjuk 

kepadaketerangandalamberitaacarapemeriksaandenganmenyeb

ut perbedaanyangterdapatantarayangsatudenganlainnya. 

(3) Beritaacarasidangditandatanganioleh seluruh anggota MP-TGR 

danpaniterakecualiapabilasalahseorangdarianggota MP-TGR 

danpaniteraberhalangan,maka 

halitudinyatakandalamberitaacaratersebut. 

 

Bagian Keenam 

Pelaksanaan Putusan 

Pasal 70 

 

MP-TGR melaporkan hasil pemeriksaan sidang MP-TGR dalam 

bentuk putusan dan menyampaikan kepada kepala daerah dalam 

waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan 

dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil pemeriksaan. 

 

Pasal 71 

 

Kepala daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) 

hari sejak menerima laporan dari MP-TGR yang dilengkapi dengan 

bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan menetapkan keputusan 

kepala daerah tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala 

daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah. 
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Pasal 72 

 

(1) Keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti keruian 

negara/daerah dilaksanakan melalui penyelesaian kerugian 

negara/daerah. 

 

(2) Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengenaan 

ganti kerugian negara/daerah MP-TGR mencatat kerugian 

negara/daerah dalam daftar kerugian negara/daerah. 

(3) MP-TGR segara menyampaikan keputusan kepala daerah 

tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah 

tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada 

tertuntut atau pegawai negeri bukan bendahara. 

(4) Terhadap keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti 

kerugian negara/daerah, pegawai negeri bukan bendahara 

segera menyelesaikannya melalui penyelesaian kerugian 

negara/daerah dengan upaya damai atau SKTJM dengan 

difasilitasi oleh MP-TGR. 

 

Pasal 73 

 

Kepala daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak 

ditetapkannya keputusan kepala daerah tentang pembebasan TGR 

atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian 

negara/daerah menyampaikan pemberitahuan penyelesaian 

kerugian negara/daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan 

dengan melampirkan keputusan kepala daerah tentang 

pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah tentang 

pengenaan ganti kerugian negara/daerah beserta dokumen hasil 

pemeriksaan lainnya. 

 

BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 74 
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(1) Ketuasidangmemimpinpemeriksaandanmemeliharatata 

tertibdipersidangan. 

(2) SegalasesuatuyangdiperintahkanolehKetuasidanguntuk 

memeliharatatatertibdipersidanganwajibdilaksanakandengan 

segeradancermat. 

 

 

Pasal75 

 

(1) Dalamruangsidangsiapapunwajibmenunjukkansikaphormat 

kepadasidang MP-TGR. 

(2) Siapapunyangdisidangbersikaptidaksesuaidengan 

martabatpengadilandantidakmentaatitatatertibsetelahmendapa

t peringatandariKetuasidang,atasperintahnyayang 

bersangkutandikeluarkandariruangsidang. 

 

Pasal76 

 

(1) Siapapundilarangmembawasenjataapi,senjatatajam,bahan 

peledakataualatmaupunbendayangdapatmembahayakan 

keamanansidangdansiapayangmembawanyawajibmenitipkandi 

tempatyangkhususdisediakanuntukitu. 

(2) Tanpasuratperintah,petugaskeamanansidang karenatugas 

jabatannyadapatmengadakanpenggeledahanbadanuntukmenja

min 

bahwakehadiranseorangdiruangsidangtidakmembawasenjata, 

bahanataualatmaupunbendasebagaimanadimaksuddalamayat(

1) danapabilaterdapatmakapetugasmempersilahkanyang 

bersangkutan untukmenitipkannya. 

(3) Apabilayangbersangkutanbermaksudmeninggalkanruangsidang 

makapetugaswajibmenyerahkankembalibendatitipannya. 

(4) Ketetentuan sebagaimana dimakaud pada 

ayat(1)danayat(2)tidakmengurangikemungkinan 

untukdilakukanpenuntutanbilaternyatabahwapenguasaanatas 

bendatersebutbersifatsuatutindakpidana. 
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Pasal77 

 

BiladipandangperluMP-TGR 

disidangataskehendaknyasendirimaupunatas permintaantertuntut 

atausaksi dapatmemberipenjelasan tentanghukumyangberlaku. 

 

Pasal78 

 

Semuasuratputusansidang MP-TGR 

disimpandalamarsipsekretariat MP-TGR dan 

tidakdibolehkandipindahkan kecualiperaturan perundang-

undangan menentukanlain. 

 

Pasal79 

 

Paniteramenyelenggarakanbukudaftaruntuksemuakasus kerugian 

negara/daerah sesuai identitas masing-masing tertuntut. 

 

Pasal80 

 

(1) Petikansuratputusandiberikankepadatertuntut 

segerasetelahputusandiucapkan, dan petikan suratputusan 

lainnya di sampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan 

Inspektorat serta Kepala SKPD secara organiknya. 

(2) Asli suratputusandiberikankepadapenuntutselaku sekretariat. 

(3) Salinansuratputusanhanyabolehdiberikankepadaorang 

laindenganseizinSekretariat setelahmempertimbangkan 

kepentingandaripermintaantersebut. 

 

Pasal81 

 

(1) SidangMP-TGR dilangsungkandigedungsidang MP-TGR 

dalamruang sidang. 

(2) Dalamruangsidang anggota MP-TGR (Ketua, Wakil Ketua, 

Anggota, Sekretariat dan Panitera) 

mengenakan.pakaiansidangdanatribut. 
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(3) Ruangsidangsebagaimanadimaksuddalamayat(1)ditatamenurut 

ketentuansebagaiberikut: 

a. tempatmejadankursi anggota MP-TGR terletak sama dan 

sejajar dan lebihtinggidaripengunjung; 

 

 

b. tempatpaniteraterletakdibelakangsisikanantempatanggota 

MP-TGR; 

c. tempatkursipemeriksaantertuntut 

dansaksi/ahliterletakdidepan tempatanggota MP-TGR; 

d. tempattertuntut setelah didengar keterangannya 

terletakdisebelahkiri depandaritempatanggota MP-TGR; 

e. tempatsaksiatauahliyangtelahdidengar keterangannya 

terletak sebelah kanan dibelakang kursipemeriksaan; 

f. tempatpengunjungterletakdibelakangtempatsaksiyangtelah 

didengar keterangannya; 

g. benderaNasionalditempatkandisebelahkananmejaanggota 

MP-TGR dan bendera Pemerintah Kabupaten Pasaman 

ditempatkandisebelahkirimejaanggota MP-TGR 

sedangkanlambangNegaraditempatkanpadabagian 

atasdibelakangmejaanggota MP-TGR, sera spanduk 

bertuliskan “SIDANG MP-TGR (MAJELIS PERTIMBANGAN 

TUNTUTAN GANTI RUGI) ditempatkan dibelakang meja 

anggota MP-TGR dibawah lambang negara; 

h. tempatrohaniwanterletakdisebelahkiritempatpanitera; 

i. tempatsebagaimanadimaksudhuruf a sampaihurufh  diberi 

tandapengenal; 

j. tempatpetugaskeamanandibagiandalampintumasukutama 

ruangsidangdanditempatlainyangdianggapperlu. 

(4) Apabilasidangdilangsungkandiluargedung sidang MP-TGR, 

makatatatempatsejauhmungkindisesuaikandenganketentuanay

at (3). 

(5) Dalamhalketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat(3)tidakmungkindipenuhimakasekurang-

kurangnyabenderaNasionalharusada. 
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Pasal82 

 

(1) Sebelumsidangdimulaipanitera dan pengunjung 

yangsudahada,dudukditempatnyamasing-masing 

dalamruangsidang. 

 

(2) Padasaatanggota MP-TGR 

memasukidanmeninggalkanruangsidangsemua 

yanghadirberdiriuntukmenghormat. 

(3) Selamasidangberlangsungsetiaporangyangkeluarmasukruang 

sidangdiwajibkanmemberihormat. 

 

Pasal 83 

 

(1)  Selama pemeriksaan dalam sidang Majelis TP-TGR, majelis 

menggunakan pakaian yang diatur dalam peraturan ini.  

(2)  Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah toga 

berwarna hitam, dengan lengan lebar, simare warna keki dan 

bef warna putih, dan songkok hitam bagi anggota MP-TGR laki-

laki. 

(3)  Pakaian bagi panitera dalam persidangan adalah jas berwarna 

hitam dan kemeja warna terang. 

(4)  Hal yang berhubungan dengan model dan ukuran toga serta 

simare dan bef sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur 

lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 84 

 

(1) Informasi kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri 

bukan bendahara yang terjadi pada saat belum berlakunya 

Peraturan Bupati ini dapat dilakukan proses penuntutannya 

dengan berpedoman pada peraturan bupati ini. 

(2) Informasi kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri 

bukan bendahara yang terjadi dan sudah dilakukan 
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penuntutan ganti rugi berdasarkan selain Peraturan Bupati ini 

dapat dilakukan proses penuntutannya kembali dengan 

berpedoman pada peraturan bupati ini. 

 

 

 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 85 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang 

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Bupati. 

 

Pasal 86 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman. 

 

Ditetapkan di Lubuk Sikaping 

pada tanggal 20 Desember 2017 

 

BUPATI  PASAMAN, 

 

 

           YUSUF LUBIS 

 

 

Diundangkan di Lubuk Sikaping 

pada tanggal  Desember 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN, 
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NO PEJABAT PEMARAF TANGGAL PARAF 

1 Wakil Bupati Pasaman   

2 Sekretaris Daerah   

3 Kepala Bakeuda   

4 Sekretaris Bakeuda   

5 Kabid Aset Dan Akt   

6 Kasubbid Inv. Dan 
Pendayagunaan Aset 
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