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KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

M enim bang : a. bahw a b e rd asa rk an  k e ten tu an  Pasal 84 P e ra tu ran  Pem erintah
Nomor 27 T ahun  2014 ten tang  Pengelolaan B arang Milik 
N egara /D aerah , dalam  rangka tertib  adm in istrasi B arang 
Milik D aerah (BMD), perlu  d isu su n  T ata L aksana 
P engam anan  dan  Pem eliharaan  B arang Milik D aerah;

b. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana d im aksud  
pad a  h u ru f  a di a ta s  perlu  m enetapkan  P e ra tu ran  B upati 
ten tan g  T ata L aksana P engam ananan  dan  Pem eliharaan 
B arang  Milik D aerah di L ingkungan Pem erintah K abupaten 
Pesaw aran;

M engingat : 1. U n d a n g -U n d a n g  Nomor 17 T ahun  2003 ten tang
K e u a n g a n  Negara (Lem baran Negara Republik In d o n e s ia  
T ahun  2003 Nom or 47, T a m b a h a n  L e m b a ra n  Negara 
Repulik In d o n e s ia  Nomor 4286);

2. U ndang-U ndang Nomor 33 T ahun  2007 ten tan g  Pem ben tukan  
K abupaten  Pesaw aran di Provinsi L am pung (Lem baran Negara 
Republik Indonesia  T ahun  2007 Nomor 99, T am bahan  
L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4749);

3. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tan g  P em bentukan  
P e ra tu ran  P erundang-undangan  (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2011 Nomor 82, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5234) sebagaim ana telah 
d iu b ah  dengan U ndang-U ndang Nomor 15 T ahun  2019 
ten tan g  P eru b ah an  Atas U ndang-U ndang Nomor 12 
T ahun  2011 ten tan g  P em ben tukan  P e ra tu ran  Perundang- 
u n d an g an  (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2019 
Nomor 183, T am bahan  Lem bar Republik Indonesia 
Nomor 6398);

4. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g  Pem erin tahan  
D aerah  (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2014 
Nomor 244, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5597), sebagaim ana telah  d iu b ah  beberapa  kali 
te rak h ir dengan U ndang-U ndang Nomor 9 T ahun  2015 
ten tan g  P erubahan  K edua Atas U ndang-U ndang Nomor 23 
T ahun  2014 ten tan g  Pem erin tahan  D aerah (Lem baran Negara 
Republik Indonesia  T ahun  2015 Nomor 58, T am bahan  
L em baran  Negara Republik Indonesia  Nomor 5679);



5. P e ra tu ran  Pem erintah Nomor 24 T ahun  2005 ten tang  
S tan d ar A kuntansi Pem erintah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2005 Nomor 49, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4503) sebagaim ana telah 
d iu b ah  beberapa  kali te rakh ir dengan P e ra tu ran  Pem erintah 
Nomor 71 T ahun  2010 ten tang  S tan d ar A kun tansi Pem erintah 
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2010 
Nomor 123);

6 . P e ra tu ran  P era tu ran  Pem erin tah  Nomor 12 T ahun  2019 
ten tan g  Pengelolaan K euangan D aerah (Lem baran Negara 
Republik Indonesia  T ahun  2019 Nomor 42, T am bahan  
L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 6322);

7. Pem erin tah  Nomor 27 T ahun  2014 ten tan g  Pengelolaan 
B arang  Milik N egara /D aerah  (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  ta h u n  2006 Nomor 92, T am bahan  Lem baran Negara 
R epublik Indonesia  Nomor 5533);

8 . P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 80 T ahun  2015 
ten tan g  P em ben tukan  Produk H ukum  D aerah, sebagaim ana 
telah  d iubah  dengan P era tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 
120 T ahun  2018 ten tang  P eru b ah an  Atas P e ra tu ran  M enteri 
D alam  Negeri Nomor 80 T ahun  2015 ten teng  P em bentukan  
P roduk H ukum  D aerah (Berita Negara Republik Indonesia 
T ahun  2018 Nomor 157);

9. P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 19 T ahun  2016 
ten tan g  Pedom an Teknis Pengelolaan B arang Milik D aerah 
(Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  2016 Nomor 547);

10. P e ra tu ran  D aerah  K abupaten  Pesaw aran  Nomor 12
T ahun  2015 ten tan g  Pengelolaan B arang  Milik D aerah; 
T am bahan  Lem baran D aerah K abupaten  Pesaw aran
T ahun  2015 Nomor 59);

11. P e ra tu ran  D aerah K abupaten  Pesaw aran  Nomor 6 
T ahun  2016 ten tan g  pem ben tukan  dan  S u su n a n  Perangkat 
D aerah  K abupaten  Pesaw aran (Lem baran D aerah  K abupaten  
P esaw aran  T ahun  2016 Nomor 18, T am bahan  Lem baran 
D aerah  K abupaten  Pesaw aran T ahun  2016 Nomor 61);

12. P e ra tu ran  B upati Pesaw aran  Nomor 36 T ahun  2011 ten tang  
Sistem  d an  P rosedur Pengelolaan B arang Milik D aerah di 
L ingkungan Pem erintah K abupaten  Pesaw aran  (Berita D aerah 
K abupaten  Pesaw aran  T ahun  2012 Nomor 36);

13. P e ra tu ran  B upati Pesaw aran Nomor 85 T ahun  2016 ten tang  
K edudukan , S u su n an  O rganisasi, Tugas dan  Fungsi Serta 
T ata  Kerja B adan  Pengelolaan K euangan dan  Aset D aerah 
K abupaten  Pesaw aran  (Berita D aerah K abupaten  Pesaw aran 
T ahun  2016 Nomor 105)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG TATA LAKSANA
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.



BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal I

Dalam  P era tu ran  B upati ini yang d im aksud  dengan :

1. D aerah adalah  K abupaten  Pesaw aran.

2. Pem erintah D aerah  ad a lah  B upati sebagai u n su r  penyelenggaraan Pem erintah 
D aerah yang m em im pin p e lak san aan  u ru sa n  p em erin tahan  yang m enjadi 
kew enangan d aerah  otonom .

3. B upati adalah  B upati Pesaw aran , m erupakan  pem egang k ek u asaan  pengelolaan 
barang  milik daerah .

4. Dewan Perw akilan R akyat D aerah yang se lan ju tnya  d isingkat
D PRD adalahlem baga perw akilan rakyat daerah  yang b erk ed u d u k an  sebagai 
u n su r  penyelenggaraan  pem erin tahan  D aerah.

5. Sekretaris D aerah ad a lan  K abupaten Pesaw aran, m erupakan  pengelolaan 
barang  milik daerah .

6 . Pengelola B arang Milik D aerah yang se lan ju tnya  d isebu t Pengelola B arang 
adalah  pejabat yang berw enang dan  bertanggung jaw ab  m elakukan  koordinasi 
pengelolaan barang  milik daerah .

7. O rganisasi Perangkat D aerah yang selan ju tnya  d isingkat OPD adalah  u n su r  
pem ban tu  Kepala D aerah  dan  DPRD dalam  penyelenggaraan u ru sa n  
pem erin tahan  yang m enjadi kew enangan D aerah.

8 . Pejabat P e n a ta u sa h aa n  B arang adalah  kepala OPD yang m em punyai fungsi 
pengelolaan ba ran g  m ilik d aerah  selaku  pejabat pengelolaan keuangan  daerah .

9. Pengguna barang  adalah  pejabat pem egang kew enangan penggunaan  barang  
milik daerah .

10. Unit kerja ada lah  bagian  OPD yang m elaksanakan  sa tu  a ta u  beberapa  program .

11. Anggaran p en d ap a tan  d an  Belanja D aerah yang se lan ju tnya  d isingkat APBD 
adalan  rencana  keungan  ta h u n a n  daerah  yang d ite tapkan  dengan P era tu ran  
D aerah.

12. B arang Milik D aerah  yang se lan ju tnya  d isingkat BMD adalah  sem ua kekayaan 
daerah  K abupaten  Pesaw aran  baik yang dibeli a ta u  diperoleh a ta s  beban APBD 
m aupun  yang berasa l dari perolehan lain yang sah , baik  yang  bergerak m au p u n  
tidak  bergerak b eserta  bagian - bag iannya a ta u p u n  yang m eru p ak an  sa tu an  
te rten tu  yang d a p a t dinilai, d ih itung, d iu k u r a ta u  ditim bang te rm asu k  hew an 
dan  tu m b u h -tu m b u h a n  kecuali u ang  dan  su ra t-su ra t berharga  lainnya.

13. Pengelola B arang Milik D aerah yang se lan ju tnya  d isebu t Pengelola B arang 
adalah  S ekretaris D aerah  K abupaten  Pesaw aran yang k a ren a  jab a tan n y a  
berw enang dan  bertanggung  jaw ab m enetapkan  kebijakan d an  pedom an serta  
m elakukan  pengelolaan B arang Milik D aerah K abupaten  Pesaw aran.

14. Pem bantu  Pengelola B arang D aerah yang se lan ju tnya  d isebu t Pem bantu  
Pengelola B arang ad a lah  Kepala B adan Pengelola K euangan D an Aset D aerah 
K abupaten Pesaw aran , k a ren a  jab a tan n y a  bertanggung jaw ab  m engoordinir

penyelenggaraan pengelolaan B arang Milik D aerah K abupaten  Pesaw aran yang 
ada  pada  m asing-m asing  OPD.

15. Pengguna B arang D aerah  yang se lan ju tnya  d isebu t Pengguna B arang adalah  
Kepala OPD di lingkungan  Pem erin tah  K abupaten  Pesaw aran.

16. K uasa Pengguna B arang  Milik D aerah yang se lan ju tnya  d isebu t K uasa 
Pengguna B arang ad a lah  pejabat yang d itu n ju k  kepala  OPD u n tu k  
m enggunakan  barang  m ilik daerah  yang berada  dalam  penggunaannya.

17. Penggunaan ad a lah  keg iatan  yang d ilakukan  oleh Pengguna B arang a ta u  K uasa 
Pengguna B arang dalam  m engelola dan  m en a tau sa h a k an  b aran g  milik daerah  
sesuai dengan tu g as pokok dan  fungsi OPD yang b e rsangku tan .



18. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 
inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah Kabupaten Pesawaran sesuai 
ketentuan yang berlaku.

19. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah 
Kabupaten Pesawaran yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.

20. Daftar Barang Kuasa Penguasa adalah daftar yang memuat data barang milik 
daerah Kabupaten Pesawaran yang digunakan oleh masing-masing kuasa 
pengguna barang.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan 
dengan peraturan daerah.

22. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian 
instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan 
aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan dimana dan oleh 
siapa dilakukan.

23. Kartu Inventaris Barang selanjutnya disingkat KIB.

24. Kartu Inventaris Ruangan selanjutnya disingkat KIR.

25. Buku Inventaris selanjutnya disingkat BI.

25. Laporan Barang Pengguna Semesteran selanjutnya disingkat LBPS.

27. Laporan Barang Pengguna Tahunan selanjutnya disingkat LBPT

28. Sistem Informasi Manajemen Daerah selanjutnya disingkat SIMDA merupakan 
program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan 
penyelenggaraan keuangan daerah yaitu, penganggaran, perubahan anggaran, 
penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

29. Barang Milik Daerah seianjutnya disingkat BMD.

30. Daftar Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat menjadi DBMD.

BAB II

PENGAMANAN 

Pasal 2

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib 
melakukan Pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam 
penguasaannya.

(2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan 
administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

(3) Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah 
Daerah Daerah Kabupaten Pesawaran.

(4) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti 
kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Pesawaran.

(5) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan

bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten 
Pesaw aran.

(6) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan, dan 
kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) berada dalam 
penguasaan Pengelola Barang.

(7) Barang Milik Daerah yang digunakan sebagai sarana kerja yang melekat pada 
jabatan wajib dikembalikan kepada Pengguna Barang dalam hal pejabat yang 
bersangkutan alih tugas, pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri 
dan/atau diberhentikan.

(8) Bupati Pesawaran dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan 
dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.



BAB III
PEMELIHARAAN

P a sa l3

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung 
jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada di bawah 
penguasaannya.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKBMD.

(3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada APBD.
Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan Penggunaan oleh pihak lain 
dan/atau Pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi 
tanggung jawab sepenuhnya dari pengguna, penyewa, peminjam, mitra KSP, 
mitra BGS/BSG, atau mitra KSPI.

(4) Pengguna Barang wajib menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang untuk 1 
(satu) tahun anggaran.

(5) Pengguna Barang mengkoordinasikan penyusunan Daftar Hasil Pemeliharaan 
Barang untuk Barang Milik Daerah yang berada pada pengusaan Kuasa 
Pengguna Barang.

(6) Daftar Hasil Pemeliharaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), disampaikan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang melakukan evaluasi efisiensi 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

BAB IV 
PENILAIAN

Pasal 4

Penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pesawaran, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal 
untuk:

a. pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau

b. pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.

Pasal 5

(1) Penilaian berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau 
Pemindahtanganan dilakukan oleh:

a. Penilai Pemerintah; atau

b . Penilai Publik yang memiliki izin praktek penilaian dan menjadi anggota 
asosiasi Penilai yang diakui pemerintah dan ditetapkan oleh Bupati 
Pesawaran.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk 
mendapatkan nilai wajar dan menjadi tanggung jawab Penilai, sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Penilaian penjualan hasil bongkaran dapat dilakukan oleh tim penilai.

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya merupakan nilai 
taksiran.

(3) Nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pengelola 
Barang.



P a sa l7

(1) Penilaian selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau

Pemindahtanganan dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Bupati 
Pesawaran.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk 
mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Penilai.

(4) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian hanya merupakan 
nilai taksiran.

(5) Nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pengelola 
Barang.

Pasal 8

(1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali 
atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah 
Daerah, dalam rangka pelaporan keuangan yang dilakukan sesuai Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai 
standar penilaian.

(2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah 
dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Pesawaran 
dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional 
untuk seluruh entitas pemerintah daerah.

BAB V
PEMINDAHTANGANAN 

P a sa l9

(1) Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas 
pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.

(2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara:

a. Penjualan;

b. Tukar Menukar;

c. Hibah; atau

d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk: 
a tanah dan/atau bangunan; atau

b selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD,

a sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

h harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah 
disediakan dalam dokumen penganggaran;



v c diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pesawaran;

d diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau

e dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya 
dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 11

(1) Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pengelola Barang setelah 
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati Pesawaran.

Pasal 12

(1) Pemindahtanganan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai 
dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat dilakukan oleh Pengelola 
Barang atau Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati 
Pesawaran.

(2) Pemindahtanganan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian K esatu  
Penjualan

Pasal 13

Penjualan diselenggarakan dengan pertimbangan:

a  untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/ 
dimanfaatkan;

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau

c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

(1) Penjualan dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.

(2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:

a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus, antara lain:

1. Rumah Negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah; 
dan

2. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Bupati Pesawaran, Wakil 
Bupati Pesawaran, mantan Bupati Pesawaran, mantan Wakil Bupati 
Pesawaran, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.

b. Barang Milik Daerah lainnya, antara lain:

1. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan 
umum;

2. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan 
untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten 
Pesawaran, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA);



3. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (force 
majeure);

4. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak 
lain pemilik tanah tersebut;

5. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; 
dan

6. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan 
dengan nilai wajar paling tinggi Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah rupiah) 
per unit.

(3) Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dan huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan oleh 
Bupati Pesawaran.

(4) Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b angka 5 dan angka 6, ditetapkan oleh Pengelola Barang.

(5) Hasil penjualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas 
Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

Bagian Kedua 
Tukar M enukar

Pasal 15

(1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan denga pertimbangan:

a. untukmemenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;

b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan

c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah daerah lainnya;

c. Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki 
negara/daerah; atau

d. swasta.

Pasal 16

(1) Tukar Menukar dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh Pengelola Barang;

b. tanahdan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau

c. selain tanah dan/atau bangunan

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari 
awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

(3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal 
pengadaannya untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan

b. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal 
apabila dihibahkan.

(4) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan 
dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati 
Pesawaran.



Bagian K etiga  
Hibah

Pasal 17

(1) Hibah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, 
keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan 
penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 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) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:

a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga 
kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial;

b. Pemerintah Pusat;

c. Pemerintah daerah lainnya;

d. Pemerintah Desa;

e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria 
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; atau

f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Hibah dilakukan berdasarkan:

a. inisiatif Gubernur; atau

b. usulan permohonan.

Pasal 18

(1) Hibah dapat berupa:

a. Tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh Pengelola Barang;

b. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau

c. selain tanah dan/atau bangunan Peralatan dan Mesin.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang 
dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang 
tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

(3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal 
pengadaannya untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan

b. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal 
apabila dihibahkan.

(4) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan 
dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati 
Pesawaran.

Pasal 19

Pelaksanaan hibah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau 
bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dilakukan 
sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.



Bagian K eem pat
Penyertaan Modal Pem erintah Daerah K abupaten Pesawaran

Pasal 20

(1) Penyertaan Modal Pem erin tah  D aerah K abupaten  Pesaw aran  d ap a t d ilakukan  
dengan pertim bangan:

a  B arang Milik D aerah  yang dari awal pengadaannya sesuai dokum en 
penganggaran d ip eru n tu k k an  bagi B adan U saha Milik N egara /D aerah  a ta u  
B adan H ukum  Lainnya yang dimiliki Negara dalam  rangka  penugasan  
pem erintah; a ta u

b. B arang Milik D aerah  lebih optim al apab ila  dikelola oleh B adan  U saha Milik 
N egara /D aerah  a ta u  b ad an  h u k u m  lainnya yang dimiliki Negara, baik  yang 
su d ah  ada  m au p u n  yang akan  d iben tuk .

(2) Penyertaan Modal Pem erin tah  D aerah sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 
d ite tapkan  dengan P e ra tu ran  D aerah.

(3) B arang Milik D aerah  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) yang telah 
d isertakan  dalam  penyertaan  m odal pem erin tah  daerah  kepada  B adan U saha 
Milik N egara /D aerah  a ta u  badan  h u k u m  lainnya yang dimiliki Negara m enjadi 
kekayaan yang d ip isahkan .

(4) K etentuan  lebih lan ju t m engenai ta ta  cara  Penyertaan  Modal Pem erin tah  D aerah 
a ta s  B arang Milik D aerah  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) d ia tu r dalam  
P era tu ran  D aerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21

P eratu ran  B upati ini m ulai berlaku  pad a  tanggal d iundangkan .

Agar setiap  orang m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  
B upati ini dengan penem patannya  dalam  Berita D aerah K abupaten  Pesaw aran.

D itetapkan  di Gedong T ataan  
pada  tanggal 9 j Un i 2020

D iundangkan  di Gedong T ataan  
Pada tanggal 9 J u n i  2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


