
MENTER! PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEWLAAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pelaksanaan Pengelolaan
Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu
dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik
Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik
Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102IPMK.05/2009
tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangk:a
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan
Kodefikasi Barang Milik Negara, perlu diatur ketentuan mengenai
Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b tersebut di alas, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik
Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegaraIDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 19);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.0612007 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara;

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP.31/KM.6/2008 tentang
Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara
Kepada Kepala Kantor Wilayah Dan Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negaera Dan Lelang Negara Di Lingkungan Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan
Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan;



13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 rabun 2008 tentang
Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka
Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Departemen
Perhubungan;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102IPMK.0512009tentang Tata
Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 291PMK.06/2010 tentang
Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-I01PB/2007
tentang Tata Cara Pelaporan Bantuan Pemerintah Yang Belum
Ditentukan Statusnya Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat;

2. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-
07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang
Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik
Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataUberasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai Pemegang Kewenangan dan
Bertanggung Jawab menetapkan Kebijakan dan Pedoman serta melakukan Pengelolaan
Barang Milik Negara.



3. Pengguna BarangIPengguna Anggaran (PBIPA) adalah Menteri Perhubungan sebagai
Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara I Anggaran di Lingkungan
Kementerian Perhubungan.

4. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPAlKPB) adalah Kepala
KantorlSatuan KerjalUnit Pelaksana Teknis atau Pejabat di Lingkungan Kementerian
Perhubungan yang ditunjuk oleh Pengguna Barang I Anggaran untuk menggunakan barang
yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

5. Serah Terima adalah penyerahan hasil kegiatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atas Belanja Barang dan Modal.

6. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna
Barang, dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesuai dengan
Tugas Pokok dan Fungsi Instansi yang bersangkutan.

7. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian NegaralLembaga dalam bentuk Sewa,
Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, dan Bangun Serah Guna/Bangun Guna Serah,
dengan tidak mengubah Status Kepemilikan.

8. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari Daftar Barang, dengan
menerbitkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna
Barang danfatau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas
barang yang berada dalam penguasaannya.

9. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak
lanjut dari Penghapusan, dengan eara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan
sebagai modal Pemerintah.

10. Penilaian Barang Milik Negara adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif
didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik
tertentu untuk memperoleh nilai Barang Milik Negara.

11. Harga Taksiran adalah hasil perhitungan yang dilakukan oleh Tim I Panitia Penghapusan
yang dibentuk pejabat yang berwenang dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan.

12. Penerimaan Umum adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (pNBP) yang berlaku umum
pada Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari pemanfaatan atau pemindahtanganan
Barang Milik Negara yang tidak termasuk dalam jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak,
yang dapat digunakan I diperhitungkan untuk membiayai kegiatan tertentu oleh instansi
bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

13. Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang !Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang
(upKPB!UAKPB) adalah unit penatausahaan/akuntansi Barang Milik Negara pada tingkat
Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau
menggunakan Barang Milik Negara.



14. Unit Penatausahaan Pengguna Barang - Wilayah (UPPB-W)/Unit Akuntansi Pengguna
Barang-Wilayah (UAPPB-W) adalah unit penatausahaan/akuntansi Barang Milik Negara
pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan
kegiatan penggabungan Laporan Barang Milik Negara dari UAKPB, penanggungjawabnya
adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Unit Kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W.

15. Unit Penatausahaan Pengguna Barang - Eselon I (upPB-EIlUnit Akuntansi Pembantu
Pengguna Barang - Eselon I (UAPPB-EI) adalah unit penatausahaan / akuntansi Barang
Milik Negara pada tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan
Barang Milik Negara dad UAPPB-W dan UAKPB yang langsung berada di bawahnya yang
penanggung jawabnya adalah Eselon I.

16. Unit Penatausahaan Pengguna Barang (UPPB) / Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)
adalah Unit Penatausahaan / Akuntansi Barang Milik Negara pada tingkat Kementerian
Perhubungan yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Barang Milik Negara dari
UAPPB-EI yang penanggungjawabnya adalah Menteri.

(1) Penggunaan Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang
dibatasi hanya untuk penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Perhubungan.

(2) Tanah dan/atau Bangunan yang tidak digunakan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Pengguna
Barang atau Kuasa Pengguna Barang, wajib diserahkan kepada Pengelola Barang.

(3) Semua Penerimaan yang berasal dari pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik
Negara merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harns disetor ke Rekening Kas
Umum Negara.

(4) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
Penerimaan Umum.

(5) Barang Milik Negara dikeluarkan dari Daftar Barang Pengguna Barang dan/atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna Barang setelah ditetapkan Keputusan Menteri tentang
Penghapusan Barang Milik Negara oleh Pejabat yang berwenang.

(1) Menteri Perhubungan sebagai Pengguna Barang dalam menjalankan kewenangan dan
tanggung jawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh:

a. Sekretaris Jenderal;
b. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, atas nama Sekretaris Jenderal.



a. Kepala Biro Umum yang menangani pengelolaan Barang Milik Negara pada
Sekretariat Jenderal;

b. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
c. Sekretaris Direktorat Jenderal / Sekretaris Badan;
d. Pejabat lain dalam Jabatan StrukturalISatuan Kerja, yang ditunjuk Pengguna Barang.

(3) Kepala Kantor/Satuan Kerja pada Unit Kerja di Pusat dan di Daerah adalah Kuasa
Pengguna Barang pada unit kerja yang dipimpinnya yang ditunjuk oleh Pengguna Barang.

Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan suatu tindakan/perbuatan hukum dalam mengelola
Barang Milik Negara yang meliputi:

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b. Pengadaan;

c. Penggunaan;
d. Pemanfaatan;
e. Pengamanan dan Pemeliharaan;
f Penilaian;
g. Penghapusan;
h. Pemindahtanganan;
1. Penatausahaan;

J. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian.

Pengelolaan Barang Milik Negara wajib dilaksanakan oleh semua unit kerja di lingkungan
Kementerian Perhubungan dan Pelaporannya dilakukan secara berjenjang.

Kepala Kantor / Satuan Kerja / Unit Pelaksana Teknis atau Pejabat dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah yang lalai daniatau tidak melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara yang
menjadi tanggung jawabnya, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.



Penatausahaan Barang Milik Negara, wajib dilaksanakan oleh para Pejabat pada Kepala
Kantor/Satuan Kerja yang bertindak selaku UPPBIUAPB, UPPB-E I / UAPPB-E I, UPPB-
WIUAPPB- W, UPKPB/UAKPB, secara berjenjang.

Unit Kerja Eselon I yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara (upPB-
EI/UAPPB-EI) wajib melakukan sosialisasi, meneliti, memverifikasi terhadap pelaporan yang
disampaikan secara berjenjang, melakukan rekonsiliasi, dan membuat Laporan Barang Milik
Negara (BMN).

Daftar Barang Milik Negara dibuat dan dilaporkan secara berjenjang mulai dari tingkat
Kantor/Satuan Kerja selaku UPKPB/UAKPB sampai dengan tingkat Pemerintah
Pusat/Kementerian, setelah dilakukan rekonsiliasi, yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri
Keuangan selaku Pengelola Barang.

Tata eara Penatausahaan Barang Milik Negara diatur sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan
Menteri Perhubungan ini.

SERAH TERIMA DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK NEGARA

Serah terima basil kegiatan dilakukan setelah pekerjaan 100% (seratus persen) dan telah dilakukan
penelitian administrasi dan teknis, disertai kelengkapan dokumen pendukung.

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima
Operasional ditandatangani oleh Pihak Yang Menyerahkan Barang Milik Negara Dan Pihak yang
Menerima HasHKegiatan.



Tata Cara Serah Terima Operasional dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara diatur
sebagaimana dalam Lampiran nPeraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan terhadap Barang Milik Negara yang tidak
digunakan untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Perhubungan.

(2) Pemanfaatan Barang Milik Negara dapat pula dilakukan terhadap sebagian Barang Milik
Negara yang tidak digunakan oleh Pengguna Barang, sepanjang Barang Milik Negara
tersebut menunjang penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Perhubungan
tersebut.

(3) Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
mengubah status kepemilikan Barang Milik Negara.

(4) Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dalam bentuk:

a. Sewa;
b. Pinjam Pakai;
c. Kerjasama Pemanfaatan; dan
d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

(1) Pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang
dilaksanakan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a, hurufb,
dan huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah danlatau bangunan, dilakukan oleh
Pengelola Barang;

b. Pemanfaatan Barang Milik Negara selain tanah danlatau bangunan, dilakukan oleh
Pengguna Barang dengan persetujuan dari Pengelola Barang.

(2) Pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2)
dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d dilakukan oleh
Pengelola Barang.



(3) Pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dalam bentuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan
oleh Pengguna Barang dengan persetujuan dari Pengelola Barang.

(4) Tata earn Pemanfaatan Barang Milik Negara diatur sebagaimana dalam Lampiran III
Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Penghapusan Barang Milik Negara dilakukan dengan cara menghapuskannya dari Daftar
Barang dengan berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara oleh
pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang; dan

(3) Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan
dalam hal:

a. Penyerahan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menjalankan Tugas
Pokok dan Fungsi Kementerian Perhubungan kepada Pengelola Barang;

b. Pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan
kepada Pengguna Barang lainnya;

c. Pemindahtanganan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan kepada
Pihak Lain;

d. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kraht) dan
sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan Undang-Undang;

f. Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab
Penghapusan Barang Milik Negara, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut,
menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluarsa, rusak berat, dan mati/cacat
beratltidak produktif untuk tanaman /hewan/temak, serta terkena dampak dari
terjadinyaforce majeure.

(4) Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb, dilakukan
dalam hal:



(4) Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb, dilakukan
dalam hal:

c. Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab
Penghapusan Barang Milik Negara, antara lain hilang, kecurian. terbakar, susut,
menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluarsa, rusak berat, dan matilcacat
berat/tidak produktif untuk tanaman /hewanltemak, serta terkena dampak dari
terjadinyaforce majeure.

(5) Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara diatur sebagaimana dalam Lampiran IV
Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Negara merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik
Negara, sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan,
dihibahkan, atau disertakan sebagai Penyertaan Modal Negara.

(2) Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara diatur sebagaimana dalam Lampiran V
Peraturan Menten Perhubungan ini.

Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM. 71 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara Di
Lingkungan Departemen Perhubungan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun
2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan dan Pemanfaatan, Tukar Menukar Barang Milik
Negara, dan Tata Cara Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II Menjadi Golongan III Di
Lingkungan Departemen Perhubungan, dan Peraturan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan
ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunclangan Peraturan Menteri Perhubungan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di
pada tanggal

JAKARTA
21 Maret 2011

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan Reformasi Birokrasi;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Bappenas;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di

lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Para Kepala Biro clan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian

Perhubungan;
8. Para Kepala Kantor clan Satuan KeIja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan
Kepala Biro a

UMAR S, SR, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001



LAMPIRAN I PERATURAN MENTER!
PERHUBUNGAN
NOMOR : PM.39 Tahun 2011
TANGGAL : 21 Maret 2011

1.1 Umum
Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dilaksanakan oleh unit penatausahaan
pada Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang. Selanjutnya Pengguna Barang dibantu
oleh unit penatausahaan Eselon I (UAPPB-E1).

1.2 Struktur
Struktur organisasi penatausahaan BMN pada Pengguna Barang adalah sebagai berikut:

a. Unit Penatausahaan Pengguna Barang {upPB)/Unit Akuntansi Pengguna Barang
(UAPB)~

UPPBIUAPB adalah unit penatausahaan Barang Milik Negara pada tingkat
Kementerian NegaralLembaga (pengguna barang), yang secara fungsional
dilakukan oleh unit Eselon I yang membidangi kesekretariatan, unit Eselon IT,
unit Eselon ITI dan unit Eselon IV yang membidangi Barang Milik Negara.
Penanggung jawab UPPBIUAPB adalah Menteri Perhubungan yang membawahi
UPPB-EIIUAPPB-El, UPPB-WIUAPPB-W danlatau UPKPBIUAKPB.

b. Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Eselon I (UPPB-El)lUnit Akuntansi
Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (UAPPB-EI);

UPPB-EIIUAPPB-El adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat Eselon I,
yang secara fungsional dilakukan oleh unit Eselon IT yang membidangi
kesekretariatan, unit Eselon ITI, dan unit Eselon IV yang membidangi BMN.
Penanggungjawab UPPB-ElIUAPPB-El adalah :
1) Sekretaris Jenderal;
2) Inspektur Jenderal;
3) Para Direktur Jenderal;
4) Para Kepala Badan;
yang membawahi UPPB-WIUAPPB-W danlatau UPKPBIUAKPB.

c. Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Wilayah (UPPB-W)lUnit Akuntansi
Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W);

UPPB-WIUAPPB-W adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat kantor atau
unit kerja yang ditetapkan sebagai UPPB-WIUAPPB-W, yang secara fungsional
dilakukan oleh unit Eselon ITIyang membidangi kesekretariatan, dan unit Eselon
IV yang membidangi BMN. Penanggung jawab UPPB-W/ UAPPB-W adalah
Kepala Kantor atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UPPB-W/ UAPPB-
W yang membawahi UPKPBIUAKPB.



d. Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (upKPB)/Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Barang (UAKPB):

I) UPKPB/UAKPB adalah unit penatausahaan BMN pada satuan kerja (Kuasa
Pengguna Barang), yang secara fungsional dilakukan oleh unit Eselon III
danlatau Eselon IV yang membidangi kesekretariatan danlatau BMN.
Penanggung jawab UPKPBIUAKPB adalah Kepala Kantor/Kepala Satuan
Kerja.

2) Untuk unit penatausahaan BMN pada BLU, penanggung jawab UPKPB
adalah Pimpinan BLU atau Pimpinan Satuan Kerja pada BLU.

Menteri Perhubungan
(UPPB/UAPB)

I
- UPPB-El/ UPPB-EI/ UPPB-El/ I--

UAPPB-El UAPPB-El UAPPB-El

UPPB-W/ UPPB-W/ UPPB-W/
UAPPB-W UAPPB-W UAPPB-W

UPKPB/ UPKPB/ UPKPB/ UPKPB/ UPKPB/
UAKPB UAKPB UAKPB UAKPB UAKPB

UPKPBIUAKPB bertugas menyelenggarakan penatausahaan BMN pada Kuasa
Pengguna Barang, meliputi:

a. Membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), meliputi:



I) DBKP Persediaan
2) DBKP Tanah

3) DBKP Peralatan dan Mesin
a) DBKP Alat Angkutan Bermotor
b) DBKP Alat Besar
c) DBKP Alat Persenjataan
d) DBKP Peralatan lainnya

4) DBKP Gedung dan Bangunan
5) DBKP Jalan, Jaringan, dan Irigasi
6) DBKP Aset Tetap lainnya
7) DBKP Konstruksi Dalam Pengerjaan
8) DBKP Aset Tak Berwujud

b. Melakukan Pembukuan BMN, meliputi:

I) Jenis BukuIKartu Identitas/Daftar
a) Buku Barang Intrakomptabel
b) Buku Barang Ekstrakomptabel

c) Buku Barang Bersejarah
d) Buku Barang Persediaan
e) Buku Barang Konstruksi Dalam Pengerjaan
t) Buku Kartu Identitas Barang (KIB)

(I) Kffi Tanah

(2) Kffi Bangunan Gedung
(3) Kffi Bangunan Air
(4) KIB Alat Angkutan Bermotor

(5) KIB Alat Besar Darat
(6) KIB Alat Persenjataan

g) Daftar Barang Ruangan
h) Daftar Barang Lainnya
i) Buku Penerimaan Negara Bukan Pajak (pNBP)

2) Jenis Kegiatan

a) Membukukan dan mencatat semua BMN ke dalam Buku Barang
daniatau Kartu Identitas Barang sebagaimana dimaksud pada butir
b.I);

b) Membukukan dan mencatat setiap mutasi BMN ke dalam Buku
Barang dan/atau Kartu Identitas Barang sebagaimana dimaksud pada
butir b.I);



c) Membukukan <Ianmencatat hasil inventarisasi ke dalam Buku Barang
daniatau K.artu Identitas Barang sebagaimana dimaksud pada butir
b.t);

d) Menyusun Daftar Barang sebagaimana pada huruf a yang datanya
berasal dari Buku Barang <IanK.artu Identitas Barang sebagaimana
dimaksud pada butir b.t );

e) Mencatat semua barang <Ianperubahannya atas perpindahan barang
antar lokasi/ruangan ke dalam Daftar Barang Ruangan danlatau
Daftar Barang Lainnya;

f) Mencatat perubahan kondisi barang ke dalam Buku Barang
sebagaimana dimaksud pada butir b.t);

g) Mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (pNBP) yang bersumber
dari pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya.

Dalam membukukan <Ianmencatat BMN ke dalam Buku Barang, K.artu
Identitas Barang, Daftar Barang Ruangan dan Daftar Barang Lainnya dapat
menggunakan Sistem Aplikasi yang sudah ada.

3) Melakukan Inventarisasi BMN, meliputi:

a) BMN yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali
dalam 5 (lima) taboo.

b) BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan setiap
tahun.

4) Melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Unit Akootansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA) danlatau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

5) Melakukan rekonsiliasi DBKP pada UPKPBIUAKPB dengan Daftar
Barang Milik Negara Kantor Daerah per Kementerian Negara/Lembaga
(DBMN-KD-K/L) pada KPKNL,jika diperlukan.

6) Melakukan Pelaporan BMN, meliputi:

a) Menyampaikan DBKP sebagaimana huruf a kepada UPPB-
WIUAPPB-W daniatau UPPB-ElIUAPPB-El dengan tembusan
UPPBIUAPB dan KPKNL.

b) Menyampaikan mutasi BMN pada DBKP sebagaimana butir 1 secara
periodik kepada UPPB-WIUAPPB-W danlatau UPPB-ElIUAPPB-El
dengan tembusan UPPBIUAPB dan KPKNL.

c) Menyusoo <Ian menyampaikan laporan basil inventarisasi BMN
kepada UPPB-WIUAPPB-W danlatau UPPB-ElIUAPPB-El dengan
tembusan UPPBIUAPB dan KPKNL.

d) Menyusun dan Menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna
(LBKP) Semesteran dan Tahunan secara periodik kepada UPPB-
WIUAPPB-W danlatau UPPB-ElIUAPPB-E1 dengan tembusan
UPPBIUAPB <IanKPKNL.



e) Menyusun <Ian menyampaikan Laporan Kondisi Barang secara
periodik kepada UPPB-WIUAPPB-W dan/atau UPPB-ElIUAPPB-El
dengan tembusan UPPBIUAPB <IanKPKNL.

7) Melakukan Pengamanan Dokumen, meliputi:

a) Menyimpan asli dokumen kepemilikan BMN selain tanah danlatau
Bangunan yang berada dalam penguasaannya.

b) Menyimpan fotokopi/salinan dokumen kepemilikan BMN berupa
tanah danlatau bangunan yang berada dalam penguasaannya.

c) Menyimpan asli daniatau fotokopi/salinan dokumen penatausahaan
BMN.
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UPPB-WIUAPPB-W bertugas menyelenggarakan penatausahaan BMN pada Tingkat
Wilayah, meliputi:
a. Membuat Daftar Barang Pengguna Wilayah (DBP-W), yang meliputi:

1) DBP-W Persediaan
2) DBP-W Tanah

3) DBP-W Peralatan dan Mesin

a) DBP-W Alat Angkutan Bermotor
b) DBP-W AlatBesar
c) DBP-W AlatPersenjataan
d) DBP-W Peralatan lainnya

4) DBP-W Gedoog dan Bangunan
5) DBP-W Jalan, Jaringan, dan Irigasi

6) DBP-W Aset Tetap lainnya
7) DBP-W Konstruksi Dalam Pengerjaan
8) DBP-W Aset Tak Berwujud

b. Melakukan Pembukuan BMN, meliputi:
1) Mendaftarkan dan mencatat semua BMN ke dalam Daftar Barang

sebagaimana butir a., yang datanya berasal dati UPKPB/UAKPB yang
berada di wilayah kerjanya;

2) Mendaftarkan dan mencatat setiap mutasi BMN ke dalam Daftar Barang
sebagaimana butir a., yang datanya berasal dati UPKPB/UAKPB yang
berada di wilayah kerjanya;

3) Mendaftarkan dan mencatat basil inventarisasi BMN ke dalam Daftar
Barang sebagaimana butir a., yang datanya berasal dari UPKPB/UAKPB
yang berada di wilayah kerjanya;

c. Dalam hal terdapat satu kantor/satuan kerja pada satu wilayah propinsi maka
kantor/satker yang bersangkutan sekaligus selaku UAPPB-W.

d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Inventarisasi BMN di wilayah kerjanya,
meliputi:
1) BMN yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam

5 (lima) tahun;
2) BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan setiap taboo.

e. Melakukan Pelaporan BMN, meliputi:
1) Menyampaikan DBP-W sebagaimana butir a. kepada UPPB-El/UAPPB-El

atau UPPBIUAPB dan KANWIL DJKN;



2) Menyampaikan mutasi BMN pada DBP-W sebagaimana butir a. secara
periodik kepada UPPB-ElIUAPPB-El atau UPPBIUAPB dan tembusan
kepada KANWIL DJKN;

3) Menghimpun dan menyampaikan laporan basil inventarisasi BMN yang
datanya berasal dari UPKPBIUAKPB kepada UPPB-E1IUAPPB-E1
dengan tembusan UPPBIUAPB dan Kanwil DJKN;

4) Menyusun Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBPW) Semesteran dan
Tahunan secara periodik yang datanya berasal dari UPKPBIUAKPB, dan
menyampaikannya kepada UPPB-ElIUAPPB-E1 dengan tembusan
UPPBIUAPB dan Kanwil DJKN;

5) Menyusun dan menyampaikan Laporan Kondisi Barang yang datanya
berasal dari UPKPBIUAKPB secara periodik kepada UPPB-ElIUAPPB-El
dengan tembusan UPPBIUAPB dan Kanwil DJKN;

6) Menyusun dan menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari
pengelolaan BMN yang datanya berasal dari UPKPBIUAKPB secara
periodik kepada UPPB-ElIUAPPB-El dengan tembusan UPPBIUAPB
dan Kanwil DJKN;

f. Jika diperlukan UPPB-WIUAPPB-W dapat melakukan pemutakhiran data dalam
rangka penyusunan LBPW semesteran dan tahunan dengan UPKPBIUAKPB di
wilayah kerjanya;

g. Dapat melakukan pembinaan penatausahaan BMN kepada UPKPBIUAKPB di
wilayah kerjanya;

h. Melakukan Pengamanan Dokumen, meliputi:
1) Menyimpan fotokopi/salinan dokumen kepemilikan BMN selain tanah

dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya;
2) Menyimpan fotokopi/salinan dokumen kepemilikan BMN berupa tanah

dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya;
3) Menyimpan asli dan/atau fotokopi/salinan dokumen kepemilikan BMN.
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UPPB-EI/UAPPB-EI bertugas menyelenggarakan penatausahaan BMN pada Tingkat
Eselon I, meliputi:

a. Membuat Daftar Barang Pengguna Eselon I (DBP-EI), yang meliputi:
I) DBP-EI Persediaan
2) DBP-EI Tanah
3) DBP-El Peralatan clanMesin

a) DBP-EI AlatAngkutanBermotor
b) DBP-EI AlatBesar
c) DBP-EI Alat Persenjataan
d) DBP-EI Peralatan lainnya

4) DBP-EI GedungclanBangunan
5) DBP-El Jalan, Jaringan, dan lrigasi

6) DBP-EI Aset Tetap lainnya
7) DBP-EI Konstruksi Dalam Pengerjaan
8) DBP-EI Aset Tak Berwujud

b. Melakukan Pembukuan BMN, meliputi:
I) Mendaftarkan clan mencatat semua BMN ke dalam Daftar Barang

sebagaimana butir a., yang datanya berasal dari UPPB-WIUAPPB- W atau
UPKPBIUAKPB yang berada di wilayah kerjanya;

2) Mendaftarkan clan mencatat setiap mutasi BMN ke dalam Daftar Barang
sebagaimana butir a., yang datanya berasal dari UPPB-WIUAPPB-W atau
UPKPBIUAKPB yang berada di wilayah kerjanya;

3) Mendaftarkan dan mencatat hasil inventarisasi BMN ke dalam Daftar
Barang sebagaimana butir a., yang datanya berasal dari UPPB-WIUAPPB-
W atau UPKPBIUAKPB yang berada di wilayah kerjanya.

c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Inventarisasi BMN di wilayah kerjanya,
meliputi:
I) BMN yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam

5 (lima) taboo;
2) BMN berupa persediaan clankonstruksi dalam pengerjaan setiap taboo.

d. Melakukan Pelaporan BMN, meliputi:
I) Menyampaikan DBP-EI sebagaimana butir a. kepada UPPBIUAPB;
2) Menyampaikan mutasi BMN pada DBP-El sebagaimana butir a. secam

periodik kepada UPPBIUAPB;
3) Menghimpoo clan menyampaikan laporan hasil inventarisasi BMN yang

datanya berasal dari UPPB-WIUAPPB-W atau UPKPBIUAKPB kepada
UPPBIUAPB dengan tembusan kepada DJKN;



4) Menyusun Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBP-El) Semesteran dan
Tahunan secara periodik yang datanya berasal dari UPPB-WIUAPPB- W
atau UPKPBIUAKPB, dan menyampaikannya kepada UPPB dengan
tembusan kepada DJKN;

5) Menyusun dan menyampaikan Laporan Kondisi Barang yang datanya
berasal dari UPPB-WIUAPPB-W secara periodik kepada UPPBIUAPB
dengan tembusan kepada DJKN.

e. Jika diperlukan UPPB-ElIUAPPB-El dapat melakukan pemutakhiran data dalam
rangka penyusunan LBP-El semesteran dan tahunan dengan UPPB-WIUAPPB-
W danlatau UPKPBIUAKPB di wilayah kerjanya;

f. Dapat melakukan pembinaan penatausahaan BMN kepada UPPB-WIUAPPB-W
danlatau UPKPBIUAKPB di wilayah kerjanya;

g. Melakukan Pengamanan Dokumen, meliputi:

1) Menyimpan fotokopi/salinan dokumen kepemilikan BMN selain tanah
danlatau bangunan yang berada dalam penguasaannya;

2) Menyimpan fotokopi/salinan dokumen kepemilikan BMN berupa tanah
danlatau bangunan yang berada dalam penguasaannya;

3) Menyimpan asli danlatau fotokopi/salinan dokumen penatausahaan BMN.
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UPPBIUAPB bertugas menyelenggarakan penatausahaan BMN pada Tingkat Pusat,
meliputi:

a. Membuat Daftar Barang Pengguna (DBP), yang meliputi:

I) DBP Persediaan
2) DBPTanah

3) DBP Peralatan dan Mesin
a) DBP Alat Angkutan Bermotor

b) DBP Alat Besar
c) DBP Alat Persenjataan
d) DBP Peralatan lainnya

4) DBP Gedung dan bangunan
5) DBP Jalan, Jaringan, dan Irigasi
6) DBP Aset Tetap lainnya
7) DBP Konstruksi Dalam Pengerjaan
8) DBP Aset Tak Berwujud

b. Melakukan Pembukuan BMN, meliputi:
I) Mendaftarkan dan mencatat semua BMN sebagaimana butir a., yang

datanya berasal dari UPPB-ElIUAPPB-EI, UPPB-WIUAPPB-W dan/atau
UPKPBIUAKPB;

2) Mendaftarkan dan mencatat setiap mutasi BMN ke dalam Daftar Barang
sebagaimana butir a., yang datanya berasal dari UPPB-ElIUAPPB-EI,
UPPB-WIUAPPB-W dan/atau UPKPBIUAKPB;

3) Mendaftarkan dan mencatat basil inventarisasi BMN ke dalam Daftar
Barang sebagaimana butir a., yang datanya berasal dari UPPB-ElIUAPPB-
EI, UPPB-WIUAPPB-W dan/atau UPKPBIUAKPB.

c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Inventarisasi BMN di wilayah kerjanya,
meliputi:
I) BMN yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam

5 (lima) tahun;
2) BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan setiap tahun.

d. Melakukan rekonsiliasi DBP dan UPPBIUAPB dengan DBMN-KIL pada DJKN
jika diperlukan.

e. Melakukan Pelaporan BMN, meliputi:
I) Menyampaikan DBP sebagaimana butir a. kepada Menteri Keuangan cq.

DJKN;



2) Menyampaikan mutasi BMN pada DBP sebagaimana butir a. secara
periodik kepada Menteri cq DJKN;

3) Menghimpun dan menyampaikan laporan basil inventarisasi BMN yang
datanya berasal dari UPPB-El/UAPPB-El, UPPB-W/UAPPB-W danlatau
UPKPB/UAKPB kepada Menteri Keuangan cq. DJKN;

4) Menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP) Semesteran dan Tahunan
secara periodik yang datanya berasal dari UPPB-El/UAPPB-El, UPPB-
W/UAPPB-W danlatau UPKPB/UAKPB, dan menyampaikannya kepada
Menteri Keuangan cq. DJKN;

5) Menyusun Laporan Kondisi Barang yang datanya berasal dari UPPB-
El/UAPPB-El, UPPB-W/UAPPB-W danlatau UPKPB/UAKPB, dan
menyampaikannya secara periodik kepada Menteri Keuangan cq. DJKN.

f Jika diperlukan UPPB dapat melakukan pemutakhiran data dalam rangka
penyusunan LBP semesteran dan tahunan dengan UPPB-El/UAPPB-El, UPPB-
W/UAPPB-W danlatau UPKPB/UAKPB;

g. Melakukan pemutakhiran danlatau rekonsiliasi data dalam rangka penyusunan
LBMN semesteran dan tahunan dengan DJKN;

h. Melakukan pembinaan penatausahaan BMN kepada UPPB-El/UAPPB-El,
UPPB-W/UAPPB-W danlatau UPKPB/UAKPB;

1. Melakukan Pengamanan Dokumen, meliputi:

1) Menyimpan fotokopi/salinan dokumen kepemilikan BMN selain tanah
danlatau bangunan yang berada dalam penguasaannya;

2) Menyimpan fotokopi/salinan dokumen kepemilikan BMN berupa tanah
danlatau bangunan yang berada dalam penguasaannya;

3) Menyimpan asli daniatau fotokopi/salinan dokumen penatausahaan BMN.
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2.9. Tugas KPA selaku KPB

KPA selaku KPB juga mempunyai tugas tambahan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 120IPMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara yang
meliputi:

a. Memerintahkan penyesuaian terhadap laporan SIMAK BMN terkait penyesuaian
hasil inventarisasi, penilaian dan penyesuaian-penyesuaian lainnya;

b. Perintah diberikan kepada petugas administrasi dan petugas verifikasi/operator
komputer hams secara tertulis.

2.10. Tugas dan Fungsi Petugas Administrasi dan Verifikasi UPKPBIUAKPB

Petugas SIMAK-BMN pada tingkat UPKPB/UAKPB terdiri dari Petugas Administrasi
dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN;
b. Melaksanakan inventarisasi dan menyusun LHI;
c. Membukukan BMN ke dalam DBKP berdasarkan dokumen sumber;
d. Memberi tanda registrasi pada BMN;
e. Membuat DIR, KIB, dan DIL;
f Menyusun jurnal transaksi BMN pada setiap akhir bulan;
g. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan BMN dengan Laporan

Keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan
koreksi apabila ditemukan kesalahan;

h. Menyusun LBKPS setiap akhir semester dan LBKPT beserta LKB setiap akhir
tahun anggaran;

1. Melaksanakan rekonsiliasi Laporan BMN dengan KPKNL setiap semester serta
melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

J. Menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun
anggaran.

2.11. Kewajiban Rekonsiliasi

Setiap kantor/satker pada tingkatan UAKPB/UPKPB wajib melaksanakan rekonsiliasi
dengan:
a. Internal antara petugas SIMAK BMN dengan petugas SAKPA, pada periode :

- Bulanan;
- Semesteran;
- Tahunan.

b. KPKNL setempat, pada periode :

- Semesteran;
- Tahunan.

c. Kanwil DJKN khusus bagi kantor/satker yang merangkap selaku UPPB-
W/UAPPB-W, pada periode :

- Semesteran;
- Tahunan.
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a. UPKPB/UAKPB melaksanakan proses pembukuan atas transaksi yang terjadi
berdasarkan dokumen sumber yang ada dalam rangka menghasilkan data
transaksi BMN, Laporan BMN dan Laporan manajeriallainnya.

b. Untuk keakuratan dan akuntabilitas data transaksi BMN sebagaimana butir a,
UPKPB/UAKPB bersama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
daniatau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan rekonsiliasi secara
periodik.

c. Untuk mewujudkan tertib administrasi BMN, UAKPA danlatau PPK hams
menyampaikan dokumen pengadaan termasuk fotokopi SPM dan SP2D kepada
UPKPB/UAKPB.

d. Dokumen Sumber
UPKPB/UAKPB melakukan proses pembukuan dokumen sumber dan verifikasi
BMN. Dokumen sumber yang digunakan dalam proses pembukuan BMN pada
tingkat UPKPB/UAKPB adalah sebagai berikut:

1) Untuk Transaksi Saldo Awal, yaitu :
Catatan, buku, DBKP dan LBKP BMN periode sebelumnya, dan apabila
diperlukan dapat dilakukan inventarisasi.

2) Untuk Transaksi Mutasi BMN (perolehan, perubahan dan penghapusan),
yaitu :

a) Berita Acara Serah Terima Penyelesaian PeketjaanlKegiatan
b) Dokumen kepemilikan BMN
c) Dokumen pengadaan danlatau pemeliharaan BMN:

(1) SPM/SP2D
(2) Faktur pembelian
(3) Kuitansi

(4) Surat Keterangan Penyelesaian Pembangunan
(5) Surat Perintah Ketja (SPK)
(6) Surat PetjanjianIKontrak

d) Dokumen pengelolaan BMN
e) SK Penghapusan BMN dan Risalah Lelang

f) Berita Acara Hasil Inventarisasi
g) Dokumen lainnya yang sah



e. Jenis Transaksi Pembukuan BMN
Transaksi yang dicatat dalam pembukuan BMN meliputi 4 (empat) jenis, yaitu :

a) Saldo akhir periode sebelumnya, merupakan akumulasi dati seluruh
transaksi BMN periode sebelumnya dan/atau basil inventarisasi oleh
instansi yang berwenang.

b) Koreksi saldo, merupakan koreksi perubahan atas saldo akhir BMN
pada periode sebelumnya yang dikarenakan :
(1) adanya koreksi pencatatan atas nilailkuantitas BMN yang telah

dicatat dan telah dilaporkan dalam periode sebelumnya, dan
(2) penambahanlpengurangan sebagai akibat dari pelaksanaan

inventarisasi.

a) Pembelian, merupakan transaksi perolehan BMN yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBN;

b) Hibah, merupakan transaksi perolehan BMN yang diperoleh dati
hibah/sumbangan atau yang sejenis dati luar Pemerintah Pusat;

c) Penyelesaian Pembangunan, merupakan transaksi perolehan BMN
dati basil penyelesaian pembangunan berupa bangunan/gedung dan
BMN lainnya yang telah diserahterimakan dengan Berita Acara Serah
Terima;

d) Pelaksanaan dati perjanjian/kontrak, merupakan barang yang
diperoleh dati pelaksanaan kerjasama pemanfaatan, bangun guna
serahlbangun serah guna, tukar menukar, dan perjanjian/kontrak
lainnya;

e) Pembatalan penghapusan, merupakan pencatatan BMN dati hasil
pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dihapuskan/
dikeluarkan dari pembukuan berdasarkan Surat Keputusan
Penghapusan;

f) Rampasan, merupakan transaksi perolehan BMN dati basil rampasan
berdasarkan pelaksanaan ketentuan undang-undang atau putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

g) Reklasifikasi Masuk, merupakan transaksi BMN yang sebelumnya
telah dicatat dengan penggolongan dan kodefikasi BMN yang lain;

h) Transfer masuk, merupakan transaksi perolehan BMN dati Kuasa
Pengguna Barang lain satu Pengguna Barang atau dati Kuasa
Pengguna Barang/Pengguna Barang lainnya.



a) Pengurangan, merupakan transaksi pengurangan kuantitas/nilai BMN
yang menggunakan satuan luas atau lain yang pengurangannya tidak
menyebabkan keseluruhan BMN hilang;

b) Pengembangan, merupakan transaksi pengembangan BMN yang
dikapitalisir yang mengakibatkan pemindahbukuan di Buku Barang
Ekstrakomptable atau perubahan nilai/satuan BMN dalam Buku
Barang Intrakomptable;

c) Perubahan Kondisi, merupakan pencatatan perubahan kondisi BMN;
d) Revaluasi, merupakan transaksi perubahan nilai BMN yang

dikarenakan adanya nilai barn dari BMN yang bersangkutan sebagai
akibat dari pelaksanaan penilaian BMN.

a) Penghapusan, merupakan transaksi untuk menghapus BMN dari
pembukuan berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan dan Risalah
Lelang;

b) Tranfer keluar, merupakan transaksi penyerahan BMN ke Kuasa
Pengguna Barang lain dari satu Pengguna Barang atau ke Kuasa
Pengguna Barang/Pengguna Barang lainnya;

c) Hibah, merupakan transaksi penyerahan BMN yang disebabkan oleh
pelaksanaan hibah atau yang sejenis dari luar Pemerintah Pusat;

d) Reklasifikasi Keluar, merupakan transaksi BMN kepada pihak lain ke
dalam penggolongan dan kodefikasi BMN yang lain. Transaksi ini
berkaitan dengan transaksi reklasifikasi masuk;

Penggolongan dan kodefikasi BMN didasarkan pada ketentuan yang berlaku.
Pada pembukuan BMN, barang dapat diklasifikasikan menurut : golongan,
bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-sub kelompok. Apabila terdapat BMN
yang belum terdaftar pada ketentuan tersebut, agar menggunakan klasifikasi dan
kode barang yang mendekati sejenis danlatau fungsinya. Tatacara penggolongan
dan kodefikasi BMN diatur dalam Lampiran Peraturan ini;

Nomor Urut Pendaftaran adalah nomor yang menunjukkan urutan pendaftaran
BMN pada Buku Barang, Buku Barang Bersejarah, dan DBKP per sub-sub
kelompok BMN, disusun berdasarkan urutan perolehan;

Satuan barang dalam pembukuan BMN menggunakan satuan yang terukur dan
baku;



1. Kapitalisasi BMN
Penentuan nilai kapitalisasi dalam pembukuan BMN mengakibatkan Buku
Barang dibagi menjadi 2 (dua)jenis yaitu:

1) Buku Barang Intrakomptable, mencakup BMN berupa aset tetap yang
memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum
berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui
transaksi Transfer MasuklPenerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk
serta BMN yang dipindahbukukan dari Buku Barang Ekstrakomptable pada
saat akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai
batas minimum kapitalisasi;

2) Buku Barang Ekstrakomptable, mencakup BMN berupa aset tetap yang
tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Barang Bersejarah (heritage assets) dibukukan dan dilaporkan dalam
kuantitasnya dan tanpa nilai karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan
sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan
berdasarkan harga pasar maupun harga perolehannya;

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi harus
dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut, tidak dapat
dikapitalisasi menjadi nilai barang atau penambah nilai barang. Biaya tersebut
termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah
tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. BMN yang
memenuhi kriteria aset bersejarah (heritage assets) dibukukan dalam Buku
Barang Bersejarah dan daftar Barang Bersejarah;

J. Penentuan Kondisi BMN
Kriteria kondisi BMN terdiri dari : Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak
Berat(RB);

k. Kode Lokasi
Kode Lokasi adalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi unit
penanggung jawab penatausahaan BMN. Kode ini terdiri dari 16 (enam belas)
angka yang memuat kode UPPB/UAPB, UPPB/UAPB-El/UAPPB-El,
UPPB/UAPB-W/UAPPB-W, dan UPKPB/UAKPB.
Organisasi penatausahaan BMN yang tidak menguasai bagian anggaran atau yang
mengelola dana sendiri (swadana), menggunakan kode khusus dengan
persetujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

1. Kode Barang
Kode Barang terdiri dari : golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-
sub kelompok.

m. Kode Registrasi
Kode registrasi adalah kode yang terdiri dari Kode Lokasi ditambah dengan tahun
perolehan dan Kode Barang ditambah dengan nomor urnt pendaftaran. Kode
registrasi merupakan tanda pengenal BMN.



Contoh:
Pada Periode Akuntansi 2006 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan (kode kantor 411792.000) melakukan pembelian
Komputer Notebook. Pada saat perolehan barang tersebut nomor pencatatan
terakhir untuk Notebook yang dikuasai satuan kerja yang bersangkutan adalah
000040. berdasarkan hal tersebut UPKPB/UAKPB dapat memberikan tanda pada
Notebook tersebut sebagai berikut :

015 10 00 411792 000 2006
2 12 01 02 003 000041

Pada umumnya BMN berupa persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak
memerlukan kode registrasi barang;

1) Persediaan dicatat dalam Buku Persediaan untuk setiap jenis barang;
2) Laporan Persediaan disusun berdasarkan saldo per jenis barang pada Buku

Persediaan, menurut Sub Kelompok Barang dan dilaporkan setiap akhir
periode pelaporan (semesteran dan tahunan) berdasarkan saldo akhir per-
Sub kelompok barang pada buku persediaan. Khusus untuk laporan
tahunan, saldo akhir persediaan didasarkan pada hasil opname fisik;

3) Penyajian perkiraan persediaan dalam Neraca didasarkan pada hasil proses
mapping klasifikasi BMN sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang
mengatur tentang penggolongan dan kodefikasi barang;

Dokumen yang dihasilkan dari proses pembukuan BMN tingkat
UPKPB/UAKPB, meliputi:

1) Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP):
a) DBKP Persediaan
b) DBKP Tanah
c) DBKP Peralatan dan Mesin

(1) DBKP Alat Angkutan Bermotor
(2) DBKP Alat Besar
(3) DBKP Alat Persenjataan
(4) DBKP Peralatan lainnya

d) DBKP Gedung dan bangunan
t) DBKP Jalan, Jaringan, dan Irigasi
g) DBKP Aset Tetap lainnya
h) DBKP Konstruksi Dalam Pengerjaan
i) DBKP Aset Tak Berwujud



2) Buku Barang dan Kartu Identitas Barang, meliputi:
a) Buku Barang Intrakomptable
b) Buku Barang Ekstrakomptable
c) Buku Barang Bersejarah
d) Buku Barang Persediaan
e) Buku Barang Konstruksi Dalam Pengerjaan
t) Buku Kartu Identitas Barang (KIB)

(l) KIB Tanah
(2) KIB Bangunan Gedung
(3) KIB Bangunan Air
(4) KIB Alat Angkutan Bermotor
(5) KIB Alat Besar Darat
(6) KIB Alat Persenjataan

g) Daftar Barang Ruangan
h) Daftar Barang Lainnya

a) Membukuan dan mencatat semua BMN yang telah ada sebelum
diterbitkannya Peraturan ini ke dalam Buku Barang danlatau Kartu
Identitas Barang;

b) Menyusun dan mendaftarkan semua BMN yang telah ada sebelum
diterbitkannya Peraturan ini ke dalam DBKP;

c) Meminta pengesahan DBKP pertama kali kepada penanggung jawab
UPKPBIUAKPB.

a) Membukuan dan mencatat transaksi BMN berdasarkan dokumen
sumber;

b) Membukukan dan mencatat semua barang dan perubahannya atas
perpindahan barang antar lokasi/ruangan ke dalam Daftar Barang
Ruangan (DBR) dan/atau Daftar Barang Lainnya (DBL);

c) Membuat dan/atau memutakhirkan KIB, DBR, dan DBL;
d) Membukukan dan mencatat perubahan kondisi barang berdasarkan

dokumen sumber;
e) Membukukan dan mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (pNBP)

yang bersumber dari pengelolaan BMN yang berada dalam
penguasaannya ke dalam Buku PNBP;

t) Mengarsipkan dokumen penatausahaan dan dokumen kepemilikan
BMN secara tertib.

f
3) Proses Bulanan

Melakukan rekonsiliasi data transaksi BMN dengan UAKPA danlatau
Pejabat Pembuat Komitmen.



a) Mencata.t setiap perubahan data BMN ke dalam DBKP berdasarkan
data dari Buku Barang dan KIB;

b) Meminta pengesahan DBKP kepada penanggung jawab
UPKPBIUAKPB;

c) Melakukan rekonsiliasi atas DBKP dengan DBMN-KD pada
KPKNL, jika diperlukan.

a) Menginstruksikan kepada setiap Penanggungjawab Ruangan ootuk
melakukan pengecekan ulang kondisi BMN yang berada di ruangan
masing-masing;

b) Mencatat perubahan kondisi BMN yang telah disahkan oleh
Penanggungjawab Ruangan ke dalam DBKP serta Buku Barang dan
Kill;

c) Melakukan proses back up data tutup taboo.

Membukuan dan menca.tat hasil inventarisasi ke dalam Buku Barang
dan/atau Kartu Identitas Barang;

a UPPBIUAPB-WIUAPPB-W melaksanakan proses pembukuan atas dOkumen
sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN dan
laporan manajeriallainnya.

b. Dokumen Sumber
UPPBIUAPB-WIUAPPB-W melakukan proses pembukuan dokumen sumber dan
verifikasi BMN Dokumen sumber yang digooakan dalam proses pembukuan
BMN pada tingkat UPPBIUAPB-WIUAPPB-W adalah sebagai berikut:

1) Saldo Awal
a) DBP dan LBP-W periode sebelumnya
b) DBKP, LBKP BMN, laporan mutasi BMN, laporan kondisi barang dan

laporan inventarisasi BMN dari UPKPBIUAKPB;

2) Mutasi, meliputi perolehan, perubahan dan penghapusan yang dilaporkan
oleh UPKPBIUAKPB, LBKP BMN, laporan mutasi BMN, laporan kondisi
barang dan laporan inventarisasi BMN dari UPKPBIUAKPB;

c. Keluaran dari proses pembukuan BMN tingkat UPPBIUAPB-WIUAPPB- W
Daftar barang yang dihasilkan dari proses pembukuan BMN tingkat UPPBIUAPB-
WIUAPPB-W, meliputi:
1) DBP Persediaan
2) DBPTanah
3) DBP Peralatan dan Mesin



a) DBP Alat Angkutan Bermotor
b) DBP Alat Besar
c) DBP Alat Persenjataan
d) DBP Peralatan lainnya

4) DBP Gedung dan Bangunan
5) DBP Jalan, Jaringan, dan lrigasi
6) DBP Aset Tetap lainnya
7) DBP Konstruksi Dalam Pengerjaan
8) DBP Aset Tak Berwujud

1) Proses Pertama kali
a) Mendaftarkan semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya

Peraturan ini ke dalam DBP yang datanya berasal dari DBP di wilayah
kerjanya;

b) Meminta pengesahan DBP pertama kali kepada penanggung jawab
UPKPB/UAKPB-W.

2) Proses Rutin
a) Mendaftarkan data mutasi BMN ke dalam DBP berdasarkan dokumen

sumber;
b) Mencatat perubahan kondisi barang ke dalam DBP berdasarkan

dokumen sumber;
c) Mengarsipkan asli atau fotokopi/salinan dokumen penatausahaan dan

dokumen kepemilikan BMN secara tertib.
3) Proses Semesteran

a) Mencatat setiap perubahan DBP berdasarkan data dari DBP di wilayah
kerjanya;

b) Meminta pengesahan DBP kepada penanggung jawab UPPB/UAPB-
W/UAPPB-W.

4) Proses Akhir Periode Pembukuan
Melakukan proses back up data dan tutup tahun.

a. UPPB/UAPB-El/UAPPB-E1 melaksanakan proses pembukuan atas dokumen
sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN dan
Laporan Manajeriallainnya.

b. Dokumen Sumber
UPPB/UAPB-El/UAPPB-El melakukan proses pembukuan dokumen sumber dan
verifikasi BMN. Dokumen sumber yang digunakan dalam proses pembukuan
BMN, pada tingkat UPPB/UAPB-E l/UAPPB-E 1 adalah sebagai berikut:



I) Saldo Awal

a) DBP dan LBP-EI periode sebelumnya;
b) DBP atau DBP, LBP-W atau LBKP, laporan mutasi BMN, laporan

kondisi barang, dan laporan inventarisasi BMN dari UPKPB/UAKPB
atau UPPBIUAPB-WIUAPPB-W.

2) Mutasi, meliputi perolehan, perubahan dan penghapusan yang dilaporkan
oleh:
a) UPKPB/UAKPB meliputi: DBP, LBKP BMN, laporan mutasi BMN,

laporan kondisi barang, dan laporan inventarisasi BMN dati
UPKPB/UAKPB; atau

b) UPPBIUAPB-WIUAPPB-W meliputi: DBP, LBP-W BMN, laporan
mutasi BMN, laporan kondisi barang, dan laporan inventarisasi BMN
dari UPPBIUAPB-W/UAPPB-W.

c. Keluaran dati proses pembukuan BMN tingkat UPPB/UAPB-E I/UAPPB-E 1
Daftar barang yang dihasilkan dari proses pembukuan BMN tingkat UPPB/UAPB-
EI/UAPPB-El, meliputi:

I) Daftar Barang Pengguna Eselon I (DBP)
2) DBP Persediaan
3) DBPTanah
4) DBP Peralatan dan Mesin

a) DBP Alat Angkutan Bermotor
b) DBP Alat Besar
c) DBP Alat Persenjataan
d) DBP Peralatan lainnya

5) DBP Gedung dan Bangunan
6) DBP Jalan, Jaringan, dan Irigasi
7) DBP Aset Tetap lainnya
8) DBP Konstruksi Dalam Pengerjaan
9) DBP Aset Tak Berwujud

a) Mendaftarkan semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya
Peraturan ini ke dalam DBP yang datanya berasal dari DBP atau DBP
di wilayah kerjanya;

b) Meminta pengesahan DBP pertama kali kepada penanggung jawab
UPPBIUAPB-ElIUAPPB-El.



a) Mendaftarkan data mutasi BMN ke dalam DBP berdasarkan dokumen
sumber;

b) Mencatat perubahan kondisi barang ke dalam DBP berdasarkan
dokumen sumber;

c) Mengarsipkan asli atau fotokopi/salinan dokumen penatausahaan dan
kepemilikan BMN secara tertib.

a) Mencatat setiap perubahan DBP berdasarkan data dari DBP atau DBP
di wilayah kerjanya

b) Meminta pengesahan DBP kepada penanggung jawab UPPBIUAPB-
ElIUAPPB-El.

4) Proses Akhir Periode Pembukuan
Melakukan proses back up data dan tutup tahun.

a. UPPBIUAPB melaksanakan proses pembukuan atas dokumen sumber dalam
rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN dan lapomn manajerial
lainnya.

b. Dokumen Sumber
UPPBIUAPB melakukan proses pembukuan dokumen sumber, verifikasi, dan
pelaporan BMN, Dokumen sumber yang digunakan dalam proses pembukuan
BMN, pada tingkat UPPBIUAPB-ElIUAPPB-El adalah sebagai berikut:

1) Saldo Awal

a) DBP dan LBP periode sebelumnya;
b) DBP danlatau DBP danlatau DBP, LBP-El daniatau LBP-W danlatau

LBKP, laporan mutasi BMN, laporan kondisi barang, dan laporan
inventarisasi BMN dari UPKPBIUAKPB danlatau UPPBIUAPB-
WIUAPPB-W danJatau UPPBIUAPB-ElIUAPPB-El.

2) Mutasi, meliputi perolehan, perubahan dan penghapusan yang dilaporkan
oleh:

a) UPKPBIUAKPB meliputi : DBP, LBKP BMN, laporan mutasi BMN,
laporan kondisi barang, dan laporan inventarisasi BMN dari
UPKPBIUAKPB; atau

b) UPPBIUAPB-WIUAPPB-W meliputi : DBP, LBP-W BMN, laporan
mutasi BMN, laporan kondisi barang, dan laporan inventarisasi BMN
dari UPPBIUAPB-WIUAPPB-W; danlatau

c) UPPBIUAPB-ElIUAPPB-El meliputi : DBP, LBP-El BMN, laporan
mutasi BMN, laporan kondisi barang, dan laporan inventarisasi BMN
dari UPPBIUAPB-ElIUAPPB-El.



c. Keluaran dari proses pembukuan BMN tingkat UPPBIUAPB
Daftar barang yang dihasilkan dari proses pembukuan BMN tingkat UPPBIUAPB,
meliputi:
1) Daftar Barang Pengguna (DBP)
2) DBP Persediaan
3) DBPTanah
4) DBP Peralatan dan Mesin

a) DBP Alat Angkutan Bermotor
b) DBP Alat Besar
c) DBP Alat Persenjataan
d) DBP Peralatan lainnya

5) DBP Gedung dan bangunan
6) DBP Jalan, Jaringan, dan Irigasi
7) DBP Aset Tetap lainnya
8) DBP Konstruksi Dalam Pengerjaan
9) DBP Aset Tak Berwujud

1) Proses Pertama kali
a) Mendaftarkan semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya

Peraturan Menteri Keuangan ini ke dalam DBP yang datanya berasal
dari DBP, DBP daniatau DBP;

b) Meminta pengesahan DBP pertama kali kepada penanggung jawab
UPPBIUAPB.

2) Proses Rutin
a) Mendaftarkan data mutasi BMN ke dalam DBP berdasarkan dokumen

somber;
b) Mencatat perubahan kondisi barang ke dalam DBP berdasarkan

dokumen somber;
c) Mengarsipkan asli atau fotokopi/salinan dokumen penatausahaan BMN

secara tertib;
d) Mengarsipkan fotokopi/salinan dokumen kepemilikan BMN secara

tertib.

3) Proses Semesteran
a) Mencatat setiap perubahan DBP berdasarkan data dari DBP, DBP

danlatau DBP;
b) Meminta pengesahan DBP kepada penanggung jawab UPPBIUAPB;
c) Melakukan rekonsiliasi atas DBP dengan DJKN.

4) Proses Akhir Periode Pembukuan
Melakukan proses back up data dan tutup tahun.



1. Jadwal Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Pemutakhiran dan Rekonsiliasi Data
Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian Negara/Lembaga dengan Bendahara
Umum Negara Semester I.

Pelaksanaan Tanggal Proses dan Tanggal Waktu
Penatausahaan Terima Rekon Kirim Pengiriman

UPKPBIUAKPB - sid 7 Juli 10 Juli

n 2Hari
UPPB-WIUAPPB-W 12 Juli 3Hari 15 Juli

n 2Hari
UPPB-El/ UAPPB-El 17 Juli 3 Hari 20 Juli

n 2 Hari
UPPBIUAPB 22 Juli 3 Hari 25 Juli

Mlucq. 1Hari
26 Juli - -

DJKN

2. Jadwal Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Pemutakhiran dan Rekonsiliasi Data
Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian Negara/Lembaga dengan Bendahara
Umum Negara Tahunan.

Pelaksanaan Tanggal Proses dan Tanggal Waktu
Penatausahaan Terima Rekon *) Kirim Pengiriman

UPKPBIUAKPB - sid 17 20 Januari

n Januari
3 Hari

UPPB-W/UAPPB-W 23 Jan 6 Hari 29 Januari

n 3Hari
UPPB-El/ UAPPB-El 02Peb 6Hari 08 Pebruari

n 2Hari
UPPBIUAPB 10 Peb 14Hari 24 Pebruari

MJeucq. 1Hari
25 Peb - -

DJKN



Penggolongan adalab kegiatan untuk menetapkan seeara sistematik mengenai BMN ke
dalam golongan, bidang, kelompok, subkelompok dan sub-sub kelompok.
Kodefikasi adalab pemberian kode BMN sesuai dengan penggolongan masing-masing
BMN.

Penggolongan dan kodefikasi BMN bertujuan untuk mempennudah pelaksanaan
pengelolaan tennasuk penatausahaan BMN, tereiptanya keseragaman dalam
penggolongan dan klasifikasi BMN, menyesuaikan penggolongan berdasarkan Bagan
Akun Standar yang berlaku, serta mewujudkan tertib administrasi dan mendukung
tertib pengelolaan BMN.

Seluruh BMN merupakan sasaran penggolongan dan kodefikasi yaitu semua barang
yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sab yang berada dalam penguasaan
Kuasa Pengguna BaranglPengguna Barang dan yang berada dalam pengelolaan
Pengelola Barang.

Tatacara penggolongan dan kodefikasi, meliputi pemberian kode barang, kode lokasi,
registrasi dan simbol/logo barang.

a. Kode Barang.

Kode barang terdiri dari 10 (sepuluh) angkaJdigit yang terbagi dalam lima
kelompok kode dengan susunan sebagai berikut :

Satu angkaldigit pertama
Dua angkaJdigit kedua
Dua angkaldigit ketiga
Dua angkaJdigit keempat
Tiga angkaJdigit kelima

: menunjukkan kode Golongan Barang.
: menunjukkan kode Bidang Barang.
: menunjukkan kode Kelompok Barang.
: menunjukkan kode Sub Kelompok Barang.
: menunjukkan kode Sub-Sub Kelompok Barang.

1) Barang Milik Negara dibagi menjadi beberapa Golongan Barang yaitu:
a) Kode I untuk golongan Persediaan.
b) Kode 2 untuk golongan Tanab.
e) Kode 3 untuk golongan Peralatan dan Mesin.
d) Kode 4 untuk golongan Gedung dan Bangunan.
e) Kode 5 untuk golongan Jalan, Jaringan, dan lrigasi.
f) Kode 6 untuk golongan Aset Tetap Lainnya.



g) Kode 7 untuk golongan Konstruksi dalam Pengerjaan.
h) Kode 8 untuk golongan Aset Tak Berwujud.

2) Golongan Barang dibagi menjadi beberapa Bidang Barang yaitu:

a) Golongan Barang Persediaan dirinci ke dalam bidang barang yang
terdiri dari:

(1) Kode 01 untuk bidang Barang Habis Pakai.
(2) Kode 02 untuk bidang Barang Tak Habis Pakai.
(3) Kode 03 untuk bidang Barang Bekas Pakai.
(4) Kode 04 sid 99 disediakan untuk penambahan bidang barn.

(1) Kode 01 untuk bidang Tanah.
(2) Kode 02 sid 99 disediakan untuk penambahan bidang barn.

c) Golongan Peralatan dan Mesin dirinci ke dalam bidang barang yang
terdiri dari:

(1) Kode 01 untuk bidang Alat Besar.
(2) Kode 02 untuk bidang Alat Angkutan.
(3) Kode 03 untuk bidang Alat Bengkel dan Mesin.
(4) Kode 04 untuk bidang Alat Pertanian.
(5) Kode 05 untuk bidang Alat Kantor dan Rumah Tangga.
(6) Kode 06 untuk bidang Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar.
(7) Kode 07 untuk bidang Alat Kedokteran dan Kesehatan.
(8) Kode 08 untuk bidang Alat Laboratorium.
(9) Kode 09 untuk bidang Alat Persenjataan.
(10) Kode 10 untuk bidang Komputer.
(11) Kode 11 untuk bidang Alat Eksplorasi.
(12) Kode 12 untuk bidang Alat Pemboran.
(13) Kode 13 untuk bidang Alat Produksi, Pengolahan, dan

Pemumian.
(14) Kode 14 untuk bidang Alat Bantu Eksplorasi.
(15) Kode 15 untuk bidang Alat KeselamatanKerja.
(16) Kode 16 untuk bidang Alat Peraga.
(17) Kode 17 untuk bidang Peralatan ProseslProduksi.
(18) Kode 18 untuk bidang Rambu-rambu.
(19) Kode 19 sid 99 disediakan untuk penambahan bidang barn .

(1) Kode 01 untuk bidang Bangunan Gedung.
(2) Kode 02 untuk bidang Monumen.
(3) Kode 03 untuk bidang Bangunan Menara.
(4) Kode 04 untuk bidang Tugu Titik KontrollPasti.
(5) Kode 05 sid 99 disediakan untuk penambahan bidang barn.

J-



e) Golongan Jalan, Jaringan dan Irigasi dirinci ke dalam bidang barang
yaitu:

(1) Kode 01 untuk bidang Jalan dan Jembatan.
(2) Kode 02 untuk bidang Bangunan Air.
(3) Kode 03 untuk bidang Instalasi.
(4) Kode 04 untuk bidang Jaringan.
(5) Kode 05 sid 99 disediakan untuk penambahan bidang barn.

(1) Kode 01 untuk bidang Bahan Perpustakaan.
(2) Kode 02 untuk bidang Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/

Olahraga.
(3) Kode 03 untuk bidang Hewan.
(4) Kode 04 untuk bidang Ikan.
(5) Kode 05 untuk bidang Tanaman.
(6) Kode 06 untuk bidang Aset Tetap Dalam Renovasi.
(7) Kode 07 sid 99 disediakan untuk penambahan bidang barn.

g) Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan dirinci ke dalam bidang
barang yaitu:

(1) Kode 01 untuk bidang Konstruksi Dalam Pengerjaan.
(2) Kode 02 sid 99 disediakan untuk penambahan bidang barn.

(1) Kode 01 untuk bidang Aset Tak Berwujud.
(2) Kode 02 untuk bidang Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan.
(3) Kode 03 sid 99 disediakan untuk penambahan bidang barn.

Perincian Kelompok Barang Lainnya, sebagaimana diatur dalam Penjelasan
Lampiran 1.1 Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Perincian Sub Kelompok Barang, sebagaimana diatur dalam Penjelasan
Lampiran 1.2 Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Perincian Sub Kelompok Barang Lainnya ke dalam Sub-Sub Kelompok
Barang, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Lampiran 1.3 Peraturan
Menteri Perhubungan ini.



Kode lokasi terdiri dati 18 (delapan belas) angka/digit dengan susunan sebagai
berikut:

CKI:Km . [KlX] .Ix Ix lKIKl.=. OORIK]. JK

Tiga angka/digit pertama
Dua angka/digit kedua
Empat angka/digit ketiga
Enam angka/digit keempat
Tiga angka/digit kelima

: menunjukkan kode Pengguna Barang.
: menunjukkan kode Eselon I.
: menunjukkan kode Wilayah.
: menunjukkan kode Kuasa Pengguna Barang.
: menunjukkan kode Pembantu Kuasa
Pengguna Barang.

Penjelasan:
1) Kode Pengguna Barang, mengacu kepada kode Bagian Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
2) Kode Eselon I, mengacu kepada Kode Unit Eselon I Bagian Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
3) Kode Wilayah mengacu kepada Kode Propinsi, Unit Kerja pada kantor pusat

kementerian negarallembaga dan unit Eselon I, kode wilayah diisi dengan
00.

4) Kode Kuasa Pengguna Barang, mengacu kepada Kode Satuan Kerja pada
Kode Bagian Anggaran.

5) Jenis Kewenangan (JK), memuat uraian yang terdiri dati Jenis Kewenangan
Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), Dekonsentrasi (OK), Tugas
Perbantuan (TP).

Contoh:
Satuan Kerja pada Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
menggunakan kode lokasi sebagai berikut:

Unit Kerja
Kementerian Perhubungan
Sekretariat Jenderal
Sekretariat Jenderal (wilayah pusat)
Pusat Komunikasi Publik

KodeLokasi
022.00.0000.000000.000
022.01.0000.000000.000
022.01.0100.000000.000
022.01.0100.448069.000 (sesuai DIPA)



Kode Registrasi mernpakan identitas berang yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal yang dilekatkan pada barang yang bersangkutan.
Kode Registrasi terdiri dari 16 (enam belas) angka/digit Kode Lokasi ditambah 4
(empat) angka/digit tahun perolehan dan 10 (sepuluh) angka/digit kode barang
ditambah 6 (enam) angkafdigit nomor urnt pendaftaran barang. dengan susunan
sebagai berikut:

I
[K[K[K] . [TIR] . [TIR] .=. OOKIRJ· ~

[K] [X[K]. [X[K]. [X[K]. [TIill.~xlxlxlxlxl

L I
No. Urnt Pendaftaran

Cara penulisan Kode Registrasi adalah untuk kode lokasi dan tahun
perolehan pada bagian atas, sedangkan untuk kode barang dan nomor urnt
pendaftaran barang pada bagian bawah.

Nomor urnt pendaftaran adalah nomor urnt yang diberikan pada setiap jenis
barang (sub-sub kelompok barang) yang dimulai dari 000001 dan seternsnya.



Pada tahun 2007 Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jenderal Kemenhub,
Pusat Komunikasi Publik melakukan pembelian sebuah Komputer Notebook. Pada
saat perolehan barang tersebut nomor pencatatan terakhir untuk Notebook yang
dikuasai oleh unit kerja tersebut adalah 000040. Selanjutnya, KPB dapat
memberikan label pada Notebook tersebut sebagai berikut:

022 01 0100 411792 000 2007
2 12 01 02 003 000041

I
I L

KodePB
KodePPBEI
KodePPBW
KodeKPB
KodePKPB
Tahun Perolehan

Nomor Urut Pendaftaran
Sub-Sub Kelompok
Sub Kelompok
Kelompok
Bidang
Golongan

Catatan:
Nomor Kode Registrasi barang ditulis pada BMN dengan menggunakan stiker,
cat, dan lain-lain sesuai dengan teknologi yang ada. Barang yang diberi nomor
registrasi adalah semua BMN yang dimiliki.

Simbol/Logo pada barang adalah tanda pengenal barang berupa penggabungan
gambar, angka, dan huruf7logo dengan maksud agar mudah diketahui keberadaan
BMN tersebut.

1) Semua barang hams dinyatakan dalam bentuk satuan untuk menyatakan
kuantitasnya.

2) Satuan yang dipergunakan adalah satuan-satuan nasional dan internasional
yang lazim dipergunakan di Indonesia.
a) Satuan Berat Kg dan Ton.
b) Satuan Isi L (liter), GI (galon) dan M3.
c) Satuan Panjang M (meter) dan Km (kilometer).
d) Satuan Luas Ha (hektar) dan M2 (meter-persegi).
e) Satuan Jumlah Buah, Batang, Botol, Doos, Zak, Ekor,

Stel, Rim, Unit, Pucuk, Set, Lembar, Box,
Pasang, Roll, Box, LusiniGross,
Eksemplar.



3) Satuan barang ini dipergunakan dalam rangka pembukuan, inventarisasi dan
pelaporan BMN.

Usulan kodefikasi BMN terhadap barang-barang yang belum tercantum dalam
lampiran Peraturan ini, maka dilakukan sebagai berikut:

1) Usul penetapan kodefikasi disampaikan secara berjenjang dari tingkat
kantorlsatker kepada wilayah dengan tembusan Eselon I;

2) Kemudian wilayah mengusulkannya kepada Eselon I dengan tembusan
kepada Menteri Perhubungan Up. Sekretaris Jenderal;

3) Eselon I meneliti serta memverifikasi usulan tersebut yang selanjutnya
diteruskan ke Sekretaris Jenderal;

4) Sekretaris Jenderal mengusulkan kepada Menteri Keuangan Cq. DJKN untuk
mendapatkan persetujuan penetapan kodefikasi barang tersebut.

Dalam rangka mengantisipasi penambahan jenis barang, dimungkinkan untuk
menambah kode barang. Penambahan kode barang dapat dilakukan dalam semua
kelompok kode dari golongan barang, bidang barang, kelompok barang, sub
kelompok barang, dan sub-sub kelompok barang. Penambahan kode barang
dimaksud ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan
Negara atau berdasarkan usulan dari Pengguna Barang.
Dalam rangka pembukuan inventarisasi, dan pelaporan barang barn yang belum
ditetapkan kodenya, Pengguna BarangIKuasa Pengguna Barang dapat
menggunakan kode sementara yaitu kode lainnya untuk masing-masing kelompok
kode (9, 99, 99, 99, 999).
Selanjutnya apabila kode barang bam tersebut sudah ditetapkan oleh Pengelola
Barang, maka dilakukan proses reklasifikasi kode barang dari kode sementara ke
kode bam. Reklasifikasi dilakukan dengan cara mengeluarkan barang dari kode
lama, dan mencatat barang tersebut dalam kode yang bam.

a. Dokumen Sumber
Dokumen sumber pada tingkat UPKPB/UAKPB dalam pelaksanaan inventarisasi
BMN meliputi:

1) Daftar Barang Kuasa Pengguna;
2) Buku Barang;
3) Kartu Identitas Barang;
4) Daftar Barang Ruangan;
5) Daftar Barang Lainnya;
6) Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan tahunan;
7) Dokumen Kepemilikan BMN;
8) Dokumen pengelolaan dan penatausahaan;
9) Dokumen lainnya yang dianggap perlu.



b. Keluaran dari inventarisasi
Dokumen yang dibasilkan dalam pelaksanaan inventarisasi BMN pada tingkat
UPKPBIUAKPB meliputi:
1) Laporan Hasil Inventarisasi BMN;
2) Surat pemyataan kebenaran hasil pelaksanaan inventarisasi BMN;
3) Blanko label sementara dan permanen;
4) Kertas Kerja Inventarisasi;
5) Daftar Barang Hasil Inventarisasi:

a) Baik dan Rusak Ringan
b) Rusak Berat
c) Tidak Diketemukanlhilang
d) Berlebih

c. Prosedur Inventarisasi
Prosedur pelaksanaan inventarisasi BMN pada tingkat UPKPBIUAKPB terdiri
dari 4 (empat) tahap, meliputi:

1) Tahap Persiapan
a) Dalam pelaksanaan inventarisasi, dapat dibentuk tim inventarisasi di

bawah koordinasi UPPBIUAPB-WIUAPPB-W, UPPBIUAPB-
ElIUAPPB-El atau UPPBIUAPB, dan dapat dibantu oleh unit kerja
lain pada Pengguna Barang dan Pengelola barang.

b) Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi.
c) Mengumpulkan dokumen sumber.
d) Melakukan pemetaan pelaksaan inventarisasi, antara lain:

(1) Menyiapkan denah lokasi;
(2) memberi nomor/nama ruangan dan penanggungjawab ruangan

pada denah lokasi.
e) Menyiapkan blangko label sementara (dari kertas) yang akan

ditempelkan pada BMN yang bersangkutan.
t) Menyiapkan data awal.
g) Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi beserta tata cara pengisiannya.

2) Tahap Pelaksanaan
a) Tahap pendataan

(1) Menghitungjumlah barang;
(2) Meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan atau rusak berat);
(3) Menempelkan label registrasi sementara pada BMN yang telah

dihitung;
(4) Mencatat basil inventarisasi tersebut pada Kertas Kerja

Inventarisasi.

b) Tahap identifikasi
(1) Pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
(2) Mengelompokkan barang, dan memberi kode barang sesuai

penggolongan dan kodefikasi barang.
(3) Pemisahan barang-barang berdasarkan kategori kondisi:

(a) Barang Baik dan Rusak Ringan.
(b) Barang Rusak Beratltidak dapat dipakai lagi.

(4) Meneliti kelengkapan/eksistensi barang dengan membandingkan
data hasil inventarisasi dan data awal/dokumen sumber:
(a) Barang yang tidak diketemukanlhilang.
(b) Barang yang berlebih.



3) Tahap pelaporan
a) Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) yang telah

diinventarisasi berdasarkan data kertas kerja dan basil identifikasi,
dengan kriteria:
(1) Barang Baik dan Rusak Ringan.
(2) Barang Rusak Berat/tidak dapat dipakai lagi.
(3) Barang yang tidak diketernukan/hilang.
(4) Barang yang berlebih.

b) Mernbuat surat pernyataan kebenaran basil pelaksanaan inventarisasi.
c) Menyusun laporan basil inventarisasi BMN.
d) Merninta pengesahan atas laporan basil inventarisasi BMN beserta

DBHI dan surat pernyataan kepada penanggung jawab
UPKPBIUAKPB.

e) Menyarnpaikan laporan basil inventarisasi beserta kelengkapannya
kepada UPPBIUAPB-WIUAPPB-W, UPPBIUAPB-ElIUAPPB-EI,
dan UPPBIUAPB dengan ternbusan kepada KPKNL.

4) Tahap tindak lanjut
a) Mernbukukan dan rnendaftarkan data basil inventarisasi pada Buku

Barang, Kartu Identitas Barang (KIB) dan Daftar Barang Kuasa
Pengguna.

b) Mernperbaharui DBR dan DBL sesuai dengan hasil inventarisasi yang
telah ditetapkan oleh Menteri/Pirnpinan Lernbaga atau Pejabat yang
dikuasakan.

c) Menernpelkan blanko label perrnanen pada rnasing-rnasing barang yang
diinventarisasi sesuai basil inventarisasi.

d) Jika diperlukan, UPKPBIUAKPB dapat rnelakukan rekonsiliasil
pernutakhiran data hasil inventarisasi dengan UPPBIUAPB-
WIUAPPB-W, UPPBIUAPB-EIIUAPPB-EI atau UPPBIUAPB dan
KPKNL.

e) Untuk barang yang hilangltidak diketernukan agar ditindaklanjuti
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Dokurnen Surnber
Dokurnen surnber pada tingkat UPPBIUAPB-WIUAPPB-W dalarn pelaksanaan
inventarisasi BMN rneliputi:

1) Laporan basil inventarisasi dari UPKPBfUAKPB
2) Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHIOdari UPKPBfUAKPB)
3) Surat pernyataan kebenaran hasil pelaksanaan inventarisasi

b. Keluaran dari inventarisasi
Dokurnen yang dibasilkan dalarn pelaksanaan inventarisasi BMN pada tingkat
UPPB-WfUAPPB-W adalah laporan rekapitulasi basil pelaksanaan inventarisasi
BMN.

c. Prosedur inventarisasi
Prosedur pelaksanaan inventarisasi BMN pada tingkat UPPB-WfUAPPB- W terdiri
dari 4 (ernpat) tahap, rneliputi:



I) Tahap persiapan
a) Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan inventarisasi BMN dengan

UPKPB/UAKPB di wilayah kerjanya;
b) Mengumpulkan dokumen sumber.

2) Tahap pelaksanaan
Melakukan bimbingan dan memberikan arahan kepada UPKPB/UAKPB di
wilayah kerjanya dalam melakukan inventarisasi BMN.

3) Tahap pelaporan
a) Menyusun laporan rekapitulasi basil pelaksanaan inventarisasi BMN

yang datanya berasal dari himpunan laporan hasil inventarisasi BMN
dari UPKPB/UAKPB di wilayah kerjanya.

b) Meminta pengesahan atas laporan rekapitulasi basil pelaksanaan
inventarisasi BMN kepada pejabat penanggung jawab UPPB-W/
UAPPB-W.

c) Menyampaikan laporan rekapitulasi basil pelaksanaan inventarisasi
BMN beserta kelengkapannya kepada UPPB-EI/UAPPB-E1 atau
UPPB/UAPB.

4) Tahap tindak lanjut
a) Mencatat dan mendaftarkan hasil pelaksanaan inventarisasi yang telah

ditetapkan oleh MenterilPimpinan Lembaga atau pejabat yang
dikuasakan pada DBP

b) Jika diperlukan UPPB-W/UAPPB-W dapat melakukan rekonsiliasil
pemutakhiran data basil inventarisasi dengan UPKPB/ UAKPB.

a. Dokumen Sumber
Dokumen sumber pada tingkat UPPB-EI/UAPPB-El dalam pelaksanaan
inventarisasi BMN meliputi:

I) Laporan basil inventarisasi BMN dari UPKPBIUAKPB; danlatau
2) Laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan Inventarisasi BMN dari UPPB-

WIUAPPB-W.

b. Keluaran dari inventarisasi
Dokumen yang dibasilkan dalam pelaksanaan inventarisasi BMN pada tingkat
UPPB-EIIUAPPB-EI adalah Laporan rekapitulasi basil pelaksanaan inventarisasi
BMN.

I) Tahap persiapan
a) Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan inventarisasi BMN dengan

UPPB-W/UAPPB-Watau UPKPBIUAKPB di wilayah kerjanya.
b) Dalam pelaksanaan inventarisasi, dapat dibentuk tim inventarisasi yang

dikoordinir oleh UPPBIUAPB dan dapat dibantu oleh unit kerja lain
pada lingkup Eselon I yang bersangkutan pada Pengguna Barang dan
Pengelola Barang;

c) Mengumpulkan dokumen sumber.



2) Tahap pelaksanaan
a) Melakukan bimbingan dan memberikan arahan kepada UPKPBI

UAKPB atau UPPB-WIUAPPB-W di wilayah kerjanya dalam
melakukan inventarisasi BMN.

b) Jika diperlukan, UPPB-EIIUAPPB-El dapat melakukan rekonsiliasil
pemutakhiran data hasil inventarisasi dengan UPPB-WIUAPPB-W atau
UPKPBIUAKPB.

3) Tahap pelaporan
a) Menyusun laporan rekapitulasi basil pelaksanaan inventarisasi BMN

yang datanya berasal dari himpunan basil inventarisasi dari
UPKPBIUAKPB atau laporan rekapitulasi basil pelaksanaan
inventarisasi BMN.

b) Meminta pengesahan atas laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan
inventarisasi BMN kepada penanggungjawab UPPB-El/UAPPB-El.

c) Menyampaikan laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi
BMN beserta kelengkapannya kepada UPPBIUAPB.

4) Tahap tindak lanjut
Mencatat dan mendaftarkan hasil pelaksanaan inventarisasi yang telah
ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang dikuasakan
padaDBP.

a. Dokumen Sumber
Dokumen sumber pada tingkat UPPBIUAPB dalam pelaksanaan inventarisasi
BMN meliputi:

1) Laporan hasil inventarisasi BMN dari UPKPBIUAKPB; danlatau
2) Laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan Inventarisasi BMN dari UPPB-

W/uAPPB-W; danlatau
3) Laporan rekapitulasi basil pelaksanaan inventarisasi BMN dari UPPB-

EIIUAPPB-El.

b. Keluaran dari inventarisasi
Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan inventarisasi BMN pada tingkat
UPPBIUAPB meliputi Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi BMN dan Surat
Penetapan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi BMN.

1) Tahap persiapan
a) Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan inventarisasi BMN dengan

UPKPBIUAKPB, UPPB-WIUAPPB-W danlatau UPPB-EIIUAPPB-
El;

b) Dalam pelaksanaan inventarisasi, dapat dibentuk tim inventarisasi dan
dapat dibantu oleh unit kerja lain pada Pengguna Barang dan Pengelola
Barang;

c) Mengumpulkan dokumen sumber.



2) Tahap pelaksanaan
Menghimpoo basil pelaksanaan inventarisasi dari UPKPBIUAKPB, UPPB-
WIUAPPB-W atau UPPB-ElIUAPPB-El ke dalam Daftar Barang
Inventaris.

3) Tahap pelaporan
a) Menyusoo laporan hasil inventarisasi berdasarkan himpooan basil

inventarisasi dari UPKPBIUAKPB, UPPB-WIUAPPB-W atau UPPB-
ElIUAPPB-El;

b) Menyusoo konsep surat pemyataan kebenaran pelaksanaan
inventarisasi dari MenteriJPimpinan Lembaga atau pejabat yang
dikuasakan;

c) Meminta pengesahan atas laporan basil inventarisasi beserta daftar
barang inventarisasi dan surat pemyataan kepada penanggung jawab
UPPBIUAPB;

d) Meminta pengasahan atas konsep surat pemyataan kebenaran
pelaksanaan inventarisasi dari MenterilPimpinan Lembaga atau pejabat
yang dikuasakan;

e) Menyampaikan laporan basil inventarisasi kepada DJKN.

4) Tahap tindak lanjut
a) Mencatat dan mendaftarkan hasil pelaksanaan inventarisasi yang telah

ditetapkan oleh MenterilPimpinan Lembaga pada DBP;
b) Jika diperlukan, UPPBIUAPB dapat melakukan

rekonsiliasi/pemutakhiran data basil inventarisasi dengan
UPKPBIUAKPB, UPPB-WIUAPPB-W atau UPPB-ElIUAPPB-El.

Pelaksanaan inventarisasi dapat dilakukan pada masing-masing kantor/satker, Eselon I,
dan tingkat Kementerian minimal 5 (lima) taboo sekali.

a. Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian
peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan,
pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan,
pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunanlpembuatan
Aset Tetap lainnya.

b. Pengeluaran yang dikapitalisasi dirinci sebagai berikut:
1) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya

pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan.
2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang,

ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji
coba.



3) Pembuatan peralatan, mesin, dan bangunan meliputi:
a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan

melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa
konsultan.

b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan
secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap
palmi meliputi biaya bahan baku, upah tanaga kerja, sewa peralatan,
biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

4) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi:
a) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui

kontrak berupa pengeluran nilai kontrak, biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan
pembongkaran bangunan lama.

b) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya
langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan
baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan bongkar
bangunan lama.

5) Pembangunan jalan/ jaringanl irigasi meliputi:
a) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak

berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya
perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran
bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan
pembangunan.

b) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara
swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai
meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan
pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan
untuk keperluan pembangunan.

6) Pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai meliputi harga
kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.

7) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya:
a) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan

melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan
pengawasan, dan biaya perizinan.

b) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan
secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap
pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan,
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa
konsultan.

c. Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh
pemberi hadiah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.



d. Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan
dalarn keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset
diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan
Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

e. Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi
ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.

f Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan dan
pematangan.

g. Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan
kualitas dan/atau kapasitas.

7.2. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.
a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan

baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi,
renovasi, dan restorasi.

b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap:
1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang

sarna dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan
2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sarna dengan atau lebih dari

Rp 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).
c. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana butir 7.2.b

dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset
tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

7.3. Jenis pencatatan-pencatatan BMN
a. Pencatatan BMN dilakukan dalarn buku barang.
b. Pencatatan dalam buku barang terdiri atas pencatatan di dalarn pembukuan

(intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
c. BMN yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sesuai

butir 7.2.b dicatat di dalarn buku barang di dalarn pembukuan (intrakomptabel).
d. BMN yang mempunyai nilai dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset

Tetap sesuai butir 7.2.b dan hewan, ikan dan tanaman dicatat di dalarn buku
barang di luar pembukuan (ekstrakomptabel).

e. Penerimaan BMN akibat pertukaran dari pihak lain yang tidak dikapitalisasi
dicatat dalarn buku barang di dalarn pembukuan (intrakomptabel).

f Pencatatan penerimaan BMN akibat pertukaran dari pihak lain, dilakukan
berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

g. Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk yang tidak
dikapitalisasi dicatat dalam buku barang di dalam pembukuan (intrakomptabel).

h. Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk.
dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan.



7.4. Penaksiran Nilai dan Kondisi Aset Tetap.
a. Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga

perolebannya.
b. Kondisi aset tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat.

c. Kriteria kondisi aset tetap yang dimaksud pada butir b dilakukan berdasarkan
kriteria sebagai berikut:
1) Peralatan dan Mesin

a) Baik (B) Apabila kondisi barang tersebut masih dalam
keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.

b) Rusak Ringan (RR): Apabila barang tersebut masih dalam keadaan
utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik.
Untuk berfungsi dengan baik memerlukan
perbaikan ringan dan tidak memerlukan
penggantian bagian utamaJ komponen pokok.

c) Rusak Bernt (RB) Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan
tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan
besar/ penggantian bagian utamalkomponen
pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk
diadakan perbaikan/rehabilitasi.

2) Tanah, Jalan dan Jembatan, Bangunan
a) Tanah

(1) Baik (B) Apabila kondisi tanah tersebut siap
dipergunakan danlatau dimanfaatkan
sesuai dengan peruntukannya.

(2) Rusak Ringan (RR): Apabila kondisi tanah tersebut karena
sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan
daniatau dimanfaatkan dan masih
memerlukan pengolahan/perlakuan
(misalnya pengeringan, pengurugan,
perataan, dan pemadatan) untuk dapat
dipergunakan sesuai dengan
peruntukannya.

(3) Rusak Bernt (RB) Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat
lagi dipergunakan daniatau dimanfaatkan
sesuai dengan peruntukannya karena
adanya bencana alam, erosi dan
sebagainya.

b) Jalan dan Jembatan

(1) Baik (B) Apabila kondisi fisik barang tersebut
dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan
baik.

(2) Rusak Ringan (RR): Apabila kondisi fisik barang tersebut
dalam keadaan utuh namun memerlukan
perbaikan ringan untuk dapat
dipergunakan sesuai dengan fungsinya.



j

Bangunan
(1) Baik (B)

Salinan sesuai den an aslinya
Kepala BO dan KSLN

UMAR RIS SH MM MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 1989031001

Apabila kondisi fisik barang tersebut
dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi
dengan baik dan memerlukan perbaikan
dengan biaya besar.

Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak
memerlukan perbaikan yang berarti
kecuali pemeliharaan rutin.

Apabila bangunan tersebut masih utuh,
memerlukan pemeliharaan rutin dan
perbaikan ringan pada komponen-
komponen bukan konstruksi utama.
Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan
tidak dapat dipergunakan lagi.



LAMPIRAN II PERATURAN MENTER!
PERHUBUNGAN
NOMOR : PM.39 Tahun 2011
TANGGAL : 21 Maret 2011

Ketentuan Umum Serah Terima Hasil Kegiatan Yang Dibiayai dati APBN dan/atau Pinjaman
Luar Negeri.

a. Serah Terima dari Penyedia barang/jasa:
1) Penyedia barangljasa segera melaporkan penyelesaian pelaksanaan Kegiatan

Belanja Barang dan Modal kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah
pekerjaan fisik meneapai 100% disertai dengan dokumen pendukungnya terdiri
dati :
a) kontrak dan/atau perubahannya

b) as built drawing

e) dokumentasilfoto asli
d) bukti kepemilikan
e) Izin Mendirikan Bangunan (1MB)
f) Surat Perintah Membayar (SPM)
g) Surat Perintah Peneairan Dana (SP2D)
h) Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dalam hal terdapat pengembalian

berdasarkan hasil pemeriksaan.

h) Berita aeam serah terima pekerjaan fisik 100% dari Penyedia BaranglJasa
kepadaPPK

2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaporkan hasil pekerjaan tersebut kepada
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

3) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk PanitiaIPejabat Penerima Hasil
Pekerjaan yang menyangkut kelayakan dati hasil pekerjaan, dengan keanggotaan
dati unit kerja terkait dalam rangka serah terima hasil pekerjaan.

Apabila terdapat ketidaklayakan hasil pekerjaan, PanitiaIPejabat Penerima Hasil
Pekerjaan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Penyedia
BaranglJasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan
sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

4) Dalam waktu 1 (satu) minggu setelah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
menerima Hasil kegiatan tersebut dati Penyedia barangljasa, segera melaporkan
kepada Kepala KantorlUnit Pelaksana Teknis (khusus untuk hasil kegiatan yang
diserahkan/dioperasionalkan oleh Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara,
wajib ditembuskan kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara
tersebut).



Persiapan dan Laporan KPA perihal selesainya kegiatan belanja barang dan modal
untuk dapat digunakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KantorlUnit
Pelaksana Teknis (UPT), maupun yang untuk dioperasikan oleh pihak lain (Pemerintah
Daerah/Badan Usaha Milik Negara) dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai
tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan, dilaporkan kepada:
1) Sekretaris DitjenlSekretaris Badan di lingkungan DitjenIBadan;

2) Kepala Biro/Pejabat Eselon II terkait untuk Hasil kegiatan di lingkungan
Sekretariat Jenderal;

dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal,
Kepala Badan, Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Direktur Teknis pada
DitjenIKapus pada Badan, serta Pejabat Eselon III di lingkungan DitjenIBadanlBiro
yang khusus menangani pengelolaan Barang Milik Negara, dengan melampirkan
dokumen pendukung sebagaimana tercantum pada huruf 2 butir a diatas.

Sekretaris DitjenlSekretaris Badan setelah menerima laporan dari KPA,
melaksanakan:

(1) Koordinasi dengan Biro yang menangani pengelolaan Barang Milik Negara
dan Pejabat Eselon II (Direktur Teknis pada DitjenlKapus pada Badan)
terkait untuk melakukan penelitian administrasi dan teknis sesuai dengan
batasan nilai basil kegiatan belanja barang dan modal.

(2) Anggota Tim Penelitian Administrasi dan teknis, sebagai berikut:
(a) SekretariatIDirektorat Teknis pada DitjenIBadan yang menangani

bidang administrasi dan teknis, bila nilai Kegiatan belanja barang dan
modal sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

(b) SekretariatIDirektorat Teknis pada DitjenIBadan yang menangani
bidang administrasi dan teknis, bila nilai Kegiatan belanja barang dan
modal di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sid
Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

(c) SekretariatIDirektorat Teknis pada DitjenIBadan dan Biro yang
menangani pengelolaan Barang Milik Negara, bila nilai Kegiatan
belanja barang dan modal di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah).

b) Penelitian Administrasi dan Teknis tersebut dilakukan sebelum masa
pemeliharaanlperawatan yang menjadi kewajiban Penyedia barangljasa berakhir.

Hal ini bertujuan agar apabila ditemukan adanya kekuranganl kerusakan dan perlu
dilakukan perbaikanlpenyempurnaan masih bisa ditindaklanjuti oleh Penyedia
barangljasa.

c) Tim Penelitian Administrasi dan Teknis melakukan:
(1) Penelitian antara kontrak danlatau perubahannya dengan realisasi;
(2) Penghitungan kuantitas;



(3) Penghitungan nilai perolehan;
(4) Membuat berita aeara basil penelitian administrasi dan teknis dengan

dilengkapi dokumen-dokumen antara lain : sertifikat, 1MB, DIPA dan
RKAKL;

Setelah masa pemeliharaan selesai PPK hams melaporkan secara beIjenjang kepada
pejabat sesuai kewenangannya dengan melampirkan berita aeara serah terima akhir.

c. Serah Terima (dari KPA kepada Kepala KantorlUPT) untuk mendukung
pelabanaan tugas dan fungsi KantorlUnit Pelabana Teknis (UPT).

Apabila berdasarkan berita acara hasil penelitian administrasi dan teknis tersebut tidak
ditemukan adanya kerusakan/kekurangan, maka pelaksanaan penandatanganan Berita
Aeara Serah Terima Hasil Kegiatan sebagai berikut:

1) Nilai kegiatan sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dilakukan
antara :

Pihak Pertama
PihakKedua

: KPA; kepada
: - Kepala Biro Umum untuk Sekretariat Jenderal
- Sesltjen/SesDitjen/SesBadan/Direktur/Kapus; kepada

: Kepala KantorlUPT

2) Nilai kegiatan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar) sid Rp 5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah) dilakukan antara:
a) Pihak Pertama : KPA; kepada
b) Pihak Kedua : SesjenlIIjen/DiIjen/Kepala Badan atas nama Menteri

Perhubungan; kepada
e) Pihak Ketiga : Kepala KantorlUPT

3) Nilai kegiatan di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dilakukan antara:
a) Pihak Pertama : KPA; kepada
b) Pihak Kedua : Menteri PerhubunganJPejabat yang ditunjuk dengan Surat

Kuasa; kepada
c) Pihak Ketiga : Kepala KantorlUPT

4) Kepala KantorlUPT setelah menerima hasil kegiatan segera mempersiapkan
pengajuan usul penetapan status penggunaan.



d. Serah Terima dari KPA kepada Pemerintah DaerahIBadan Usaha Milik
NegaralUnit Kerja Lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Kementerian Perhubungan.
1) Sekretaris DitjenlSekretaris Badan setelah menerima laporan dari KPA, segera

melaksanakan koordinasi dengan Biro yang menangani pengelolaan BMN dan
Pejabat Eselon IT (Direktur Teknis pada Ditjen/Kapus pada Badan) terkait untuk
melakukan penelitian administrasi dan teknis hasil kegiatan belanja barang dan
modal dari KPA kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Unit
Kerja Lainnya dalam rangka pelaksanaan serah terima operasional.

2) Apabila berdasarkan berita acara basil penelitian administrasi dan teknis tersebut
ditemukan adanya kerusakanlkekurangan maka penyedia barangljasa
berkewajiban memperbaiki dan melengkapi kekurangan dimaksud.
Sedangkan apabila berdasarkan berita acara basil penelitian administrasi dan
teknis tidak ditemukan adanya kerusakanlkekurangan, maka pelaksanaan
penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) beserta daftar
barang dari basil kegiatan Belanja Barang dan Modal dilakukan sebagai berikut:

a) Nilai kegiatan sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah),
dilakukan antara:
(1) Pihak Pertama : KPA, kepada
(2) Pihak Kedua : DirekturlKapus pada DitjenIBadan atas nama

Menteri Perhubungan; kepada
(3) Pihak Ketiga : Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik

Negara/Unit Kerja Lainnya.
b) Nilai kegiatan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) dilakukan antara:
(1) Pihak Pertama : KPA, kepada
(2) Pihak Kedua : DirjenIKepala Badan atas nama Menteri

Perhubungan;kepada
(3) Pihak Ketiga : Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik

Negara/Unit Kerja Lainnya.

c) Nilai kegiatan di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar), dilakukan antara:
(1) Pihak Pertama : KPA; kepada
(2) Pihak Kedua : Menteri PerhubunganlPejabat yang ditujuk dengan

Surat Kuasa; kepada
(3) Pihak Ketiga : Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik

Negara/Unit Kerja Lainnya.

3) Dalam waktu 1 (satu) minggu setelah serah terima selesai dil~ Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) berkewajiban melaporkan pelaksanaan Serah Terima
Hasil kegiatan kepada Menteri Perhubungan dengan tembusan kepada:
a) Sekretaris Jenderal,
b) Inspektur Jenderal,
c) Direktur JenderallKepala Badan,

d) Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan,

e) Pejabat Eselon IT; dan



f) Direktur Teknis terkait; dan

g) Pejabat Eselon III di lingkungan Ditjen/Badan/Biro Keuangan dan
Perlengkapan yang khusus menangani pengelolaan BMN.

4) Setelah dilakukan serah terima operasional kepada PemdaJBUMNlUnit Kerja
Lainnya, selanjutnya Direktorat Teknis/ Pusat menyimpan seluruh dokumen yang
menyangkut basil kegiatan belanja barang/ modal dan BASTO.

5) Perlakuan pencatatan aset terhadap basil kegiatan belanja barang/modal :

a) Terhadap BMN yang diserah terima operasikan ke UPTlKantor di
Lingkungan Kementerian Perhubungan, dicatat kedalam Daftar Inventaris
Barang (aplikasi SIMAK-BMN) pada KantorlUPT yang menerima BMN
tersebut.

b) Terhadap BMN yang diserah terima operasionalkan ke Pemerintah Daerah,
SesDitjen/SesBadan/Kepala Biro yang menangani pengelolaan BMN
mencatat BMN tersebut kedalam Daftar Inventaris Barang (aplikasi
SIMAK-BMN) pada Kantor Pusat.

c) Terhadap BMN yang diserah terima operasionalkan ke Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) dan tidak ditindak lanjuti sebagai Penyertaan Modal
Pemerintah, SesDitjen/SesBadan/Kepala Biro yang menangani pengelolaan
BMN mencatat BMN tersebut kedalam Daftar Inventaris Barang (aplikasi
SIMAK-BMN) pada Kantor Pusat.

d) Terhadap BMN yang diserah terima operasionalkan ke Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) dan akan ditindak lanjuti sebagai Penyertaan Modal
Pemerintah, SesDitjen/SesBadan/Kepala Biro yang menangani pengelolaan
BMN tidak mencatat BMN tersebut kedalam Daftar Inventaris Barang
(aplikasi SIMAK-BMN), hanya mengungkapkan kedalam Catatan atas
Laporan Barang Milik Negara yang wajib dilaporkan pada periode
penyampaian Laporan Barang Milik Negara.

6) Mempersiapkan Pengajuan Usul Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Negara dan Pengajuan usul Penghapusan dengan tindak lanjut :
a) Hibah kepada Pemda, dan

b) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada BUMN,
sesuai dengan batas kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM.62 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian
Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik
Negara Di Lingkungan Departemen Perhubungan.

7) Setelah memperoleh persetujuan penetapan status penggunaan BMN dari
pengelola barang, maka Dirjen/Ka.Badan segera mengusulkan pemindahtanganan
BMN kepada Menteri Perhubungan c.q Sekretaris Jenderal yang selanjutnya akan
diteruskan kepada Menteri Keuangan c.q Dirjen Kekayaan Negara tanpa hams
menunggu basil audit BPKP atau Auditor Independen.



e. Serah terima operasional belum merupakan serah terima kepemilikan, Serah
terima kepemilikan barn dapat dilaksanakan:

1) Setelah tahapan penetapan status penggunaan disetujui oleh pengelola barang.
2) Setelah adanya persetujuan Hibah dari pengelola barang untuk BMN yang akan

dihibahkan kepada Pemda dan Keputusan Penghapusan Menteri Perhubungan.
3) Setelah adanya Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara (PMN).

Apabila hasil kegiatan fisik telah mencapai 100% (seratus persen) dan akan
dipergunakan untuk kepentingan umum, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat
melakukan serah terima operasional sementara tanpa nilai kepada unit kerja yang
mengoperasionalkan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan rekomendasi dari
Direktorat Teknis terkait.

Unit kerja yang mengoperasionalkan basil kegiatan tersebut tidak dibenarkan untuk
melakukan pencatatan dalam daftar inventaris barang miliknya .

a. Ketentuan Pokok Penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan barang milik negara
meliputi:

1) Tanah dan/atau bangunan;
2) Barang Milik Negara yang memiliki Bukti Kepemilikan (Sepeda Motor, Mobil,

Kapal Laut, Pesawat Terbang);
3) Barang Milik Negara yang memiliki nilai perolehan di atas Rp. 25.000.000,00

(dua puluh lima juta rupiah) per unit;
4) Barang Milik Negara yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk

penyertaan modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau
dihibahkan kepada PemdalUnit Kerja lainnya, harus ditetapkan status
penggunaannya oleh Pengelola Barang dengan terlebih dahulu diaudit oleh aparat
pengawas fungsional;

5) Barang Milik Negara yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna
Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka
waktu tertentu, tanpa harus mengubah status penggunaan Barang Milik Negara
tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengelola Barang;

6) Barang Milik Negara pada Pengguna Barang, berupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya wajib
diserahkan kepada Pengelola Barang;

7) Pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara dari suatu Pengguna Barang
kepada Pengguna Barang lainnya;



8) Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara selain tanah daniatau
bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp.25.000.000,OO(dua puluh
lima juta rupiah) per unit, dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang atau pejabat
yang ditunjuk.

9) Pencatatan Barang Milik Negara diatur sebagai berikut:
a) Pencatatan oleh Pengguna BarangIKuasa Pengguna Barang (Kepala Satuan

Kerja) dilakukan dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang
untuk seluruh Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan
pengguna barangIKuasa Pengguna Barang;

b) Pencatatan oleh Pengelola Barang dilakukan dalam Daftar Barang Milik
Negara untuk tanah danlatau bangunan, dan barang Jainnya.

10) Bangunan di atas tanah pihak lain:
Barang Milik Negara berupa bangunan, dibangun di atas tanah pihak lain, usulan
penetapan status penggunaan bangunan tersebut harus disertai perjanjian antara
Pengguna Barang dengan pihak lain tersebut yang memuat jangka waktu, dan
kewajiban para pihak.

a) Atas dasar Berita Acara Serah Terima hasil kegiatan, Kepala KantorlUPT
sebagai Kuasa Pengguna Barang harus mengurus dan menyelesaikan
dokumen kepemilikan tanah danlatau bangunan, serta dokumen
kepemilikan selain tanah danlatau bangunan.

b) Dokumen kepemilikan sebagai kelengkapan data dukung usul Penetapan
Status Penggunaan Barang sebagai berikut:

(1) Sertifikat asli, untuk tanah;
(2) Izin Mendirikan Bangunan (1MB)untuk bangunan;
(3) dokumen pendukung lainnya atas tanah danlatau bangunan;
(4) Barang Milik Negara yang memiliki Dokumen Kepemilikan (fotokopi

BPKB dan STNK, Registrasi Kapal Laut, Registrasi Pesawat
Terbang, atau Barang yang harga perolehan per unit di atas
Rp.25.000.000,OO(dua puluh limajuta rupiah) atau berita acara serah·
terima barang dari pihak lain.

2) Tahap pengajuan usulan Penetapan Status Penggunaan kepada Kakanwil Ditjen
Kekayaan NegaralKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang,
dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Pengajuan usul penetapan status penggunaan kepada Pengelola Barang
(sesuai batas kewenangan), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak
diterimanya dokumen kepemilikan dari Instansi terkait.

b) Kepala KantorlUPT/Kuasa Pengguna Barang akan menerima Keputusan
Penetapan Status Penggunan Barang dari Pengelola Barang.



c) Keputusan Penetapan Status Penggunan dari Pengelola Barang merupakan
dokumen resmi negara, dan hams disimpan sepanjang barang dimaksud
belum dihapuskan.

d) Atas dasar Keputusan Penetapan Status Penggunaan dari Kakanwil
DJKN/Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kepala
KantorlUPT menginput data BMN dimaksud ke dalam SIMAK-BMN.

e) Kepala KantorlUPT menyampaikan salinan/fotokopi Keputusan Penetapan
Status Penggunaan dari Kakanwil DJKN/Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang, kepada Menteri Perhubungan cq.Sekretaris
Jenderal melalui DirjenIKepala Badan.

3) Pengajuan usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Kepada Menteri
Keuangan up. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, disertai data atau bukti
kelengkapan usulan sebagai berikut:

a) Kuasa Pengguna BarangIKepala Kantor (Satuan Kerja) melengkapi bukti
kepemilikan sebagai kelengkapan data dukung usul penetapan status
penggunaan barang.

b) Kuasa Pengguna BarangIKepala Kantor (Satuan Kerja), mengajukan usul
penetapan status penggunaan (sesuai batas kewenangan) kepada Unit Kerja
Eselon 1.

c) Unit Kerja Eselon I, meneliti kebenaran usulan penggunaan pada
Kantor/Unit Kerja tersebut telah sesuai dengan perencanaan/program
pengadaan, atau kemungkinan pengadaan yang dititipkan oleh Kantor/unit
kerja lain.

d) Apabila Unit kerja Eselon I menganggap usulan penetapan status
penggunaan BMN pada KantorlUPT yang berada dilingkungannya tersebut
telah sesuai dengan program/perencanaan awal, maka Unit Kerja Eselon I
mengajukan usul penetapan status penggunaan BMN kepada Menteri
Perhubungan cq. Sekretaris Jenderal.

e) Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan meneruskan usulan
Penetapan status penggunaan barang kepada Dirjen Kekayaan Negara.

f) Atas dasar Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang dari Dirjen
Kekayaan Negara, Sekretaris Jenderal meneruskan Keputusan Penetapan
Status Penggunaan BMN tersebut kepada Kepala KantorlUPT melalui Unit
Kerja Eselon I.

g) Kepala KantorlUPT menyesuaikan data BMN dimaksud ke dalam SIMAK-
BMN apabila dalam penetapan status yang dikeluarkan oleh Kementerian
Keuangan tidak sesuai dengan pencatatan SIMAK BMN sebelumnya, serta
menyimpan asli Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN dari
Kementerian Keuangan.

4) Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan Tanah
dan/atau Bangunan

a) Pengguna Barang melakukan:
(1) Pendaftaran dan pencatatan di dalam Daftar Barang Pengguna.

(2) Penyimpanan:



(a) Fotokopi dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung.
(b) Salinan keputusan penetapan status penggunaannya.

b) Kuasa Pengguna Barang melakukan:
(1) Pendaftaran dan pencatatan ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna.
(2) Penyimpanan:

(a) Asli dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung, kecuali
tanab.

(b) salinan keputusan penetapan status penggunaannya.

Co Tata Cara Penetapan Kembali Status Penggunaan Barang Milik Negara Bempa
Tanah DanlAtau Bangunan Yang Tidak Dipergunakan Untuk Penyelenggaraan
Tugas Pokok Dan Fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

a) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan
Barang Milik Negara berupa tanah danlatau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya kepada
Pengelola Barang disertai penjelasan mengenai lokasi dan kondisi tanah
danlatau bangunan.

b) Pengelola Barang melakukan penelitian atas laporan yang disampaikan
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

c) Dalam hal terdapat permasalahan terkait dengan tanah danlatau bangunan
yang akan diserahkan, maka permasalahan tersebut terlebih dahulu hams
diselesaikan oleh Pengguna Barang danlatau bersama Pengelola Barang
sesuai batas kewenangannya dan dapat melibatkan instansi yang terkait.

a) Berdasarkan laporan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pengelola
Barang menetapkan keputusan mengenai penyerahan Barang Milik Negara
berupa tanah daniatau bangunan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang kepada Pengelola Barang.

b) Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidak menyampaikan
laporan, Pengelola Barang menetapkan Barang Milik Negara berupa tanah
danlatau bangunan, berdasarkan:
(1) hasil inventarisasi tanah danlatau bangunan;

(2) hasil audit atas penggunaan tanah danlatau bangunan; atau
(3) Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang

Pengguna Tahunan (LBPT).



Pelaksanaan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Kuasa
Pengguna berpedoman pada tata cara penghapusan Barang Milik Negara.

a) Setelah dilakukan penghapusan dati Daftar Barang Pengguna danlatau
Daftar Barang Kuasa Pengguna, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
menyerahkan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan kepada
Pengelola Barang disertai fotokopi dokumen kepemilikan, keputusan
penetapan status penggunaan asli, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
keputusan penghapusan.

b) Penyerahan Barang Milik Negara berupa tanah danlatau bangunan
dituangkan dalam berita acara serah terima.

Berdasarkan berita acara serah terima barang, Pengelola Barang menyesuaikan
catatan pada daftar Barang Milik Negara.

Penyerahan tanah dan/atau bangunan sebagaimana tersebut di atas, Pengelola
Barang melakukan tindak lanjut sebagai berikut:
a) Menetapkan status penggunaan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi instansi pemerintah lainnya;
b) Memanfaatkan dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara; atau
c) Memindahtangankan.

d. Tata Cara Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara Antar Pengguna
Barang.

1) Tahap pengajuan usulan
a) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan pengalihan status penggunaan

secara berjenjang kepada Pengguna Barang, disertai dengan
pertimbangannya, dan dokumen pendukung, serta dokumen kepemilikan
yang wajib disimpannya.

b) Pengguna Barang meneliti usulan pengalihan status penggunaan.
c) Pengguna Barang mengajukan usulan tersebut kepada Pengelola Barang,

dengan disertai penjelasan dan pertimbangan, keputusan penetapan status
penggunaan, serta surat pemyataan kesediaan menerima pengalihan Barang
Milik Negara dati calon Pengguna Barang bam.



2) Tahap persetujuan
a) Pengelola Barang melakukan penelitian atas usulan Pengguna Barang

setelah diterimanya usulan secara lengkap, termasuk melakukan peninjauan
lapangan dalam hal diperlukan.

b) Berdasarkan basil penelitian di atas, Pengelola Barang menerbitkan surat
persetujuan pengalihan status yang disampaikan kepada Pengguna Barang
lama dan tembusan kepada Pengguna Barang barn.

c) Surat persetujuan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
(1) kewajiban Pengguna Barang lama untuk menghapus barang tersebut

dari Daftar Barang Pengguna dengan keputusan Pengguna Barang
lama;

(2) Pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara tersebut
dituangkan dalam berita acara serah terima antara Pengguna Barang
lama dan pengguna Barang barn.

Pelaksanaan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna berpedoman pada tata
cara penghapusan Barang Milik Negara.

Berdasarkan laporan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Barang lama,
Pengelola Barang menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan kepada
Pengguna Barang barn.

Pengguna Barang lama melakukan serah terima kepada Pengguna Barang baru,
yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang, paling lama 1 (satu)
bulan sejak keputusan penghapusan dimaksud diterbitkan dan dilaporkan kepada
Pengelola Barang.



a) Berdasarkan keputusan penetapan status penggunaan dari Pengelola Barang,
Pengguna Barang baru mencatat ke dalam Daftar Barang Pengguna atas
penyerahan barang tersebut untuk dipergunakan sesuai tugas pokok dan
fungsinya dan menyimpan asli/fotokopi dokumen kepemilikan dan
dokumen pendukung lainnya menyatu dengan asH keputusan penetapan
status penggunaannya.

b) Berdasarkan berita acara serah terima barang, Pengelola menyesuaikan
catatan dalam Daftar Barang Milik Negara.

Salinan sesuai dengan
Kepala Biro R

UMAR S, SR, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 1989031001



LAMPmAN IIIPERATURAN MENTER!
PERHUBUNGAN
NOMOR : PM.39 Taboo 2011
TANGGAL : 21 Maret 2011

Pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan terhadap Barang Milik Negara yang tidak digunakan
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/lembaga. Pemanfaatan Barang
Milik Negara dapat pula dilakukan terhadap sebagian Barang MiIik Negara yang tidak digunakan
oleh Pengguna Barang sepanjang menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
kementerian/Iembaga tersebut. Pemanfaatan Barang Milik Negara tersebut tidak mengubah status
kepemilikan Barang Milik Negara.

Pelaksanaan pemanfaatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Barang Milik Negara berupa tanah danlatau bangunan oleh Pengelola Barang;

2. Barang Milik Negara selain tanah danlatau bangunan oleh Pengguna Barang dengan
persetujuan Pengelola Barang.

Pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan dalam bentuk :

1. sewa;

2. pinjam pakai;

3. keIjasama pemanfaatan.

Pelaksanaan pemanfaatan tersebut di atas dilakukan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan
Pengelola Barang.



Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Penyewaan Barang Milik Negara dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfataan
Barang Milik Negara :

1) Belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan;

2) Menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan;

3) Mencegah penggunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain secara tidak sah.

Barang Milik Negara yang dapat disewakan adalah tanah danlatau bangunan, baik yang
ada pada Pengelola Barang maupun yang status penggunaannya ada pada Pengguna
Barang, dan Barang Milik Negara selain tanah danlatau bangunan.

1) Pihak yang dapat menyewakan Barang Milik Negara :

a) Pengelola Barang untuk tanah danlatau bangunan yang berada pada Pengelola
Barang;

b) Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk :

(1) Sebagian tanah danlatau bangunan yang status penggunaannya ada pada
Pengguna Barang

(2) Barang Milik Negara selain tanah daniatau bangunan

2) Pihak yang dapat menyewa Barang Milik Negara meliputi :

a) Badan Usaha Milik Negara;

b) Badan Usaha Milik Daerah;

c) Badan Hukum lainnya;

d) Perorangan.



1) Barang Milik Negara yang dapat disewakan adalah Barang Milik Negara yang
dalam kondisi belum atau tidak digunakan oleh Pengguna Barang atau Pengelola
Barang.

2) Jangka waktu sewa Barang Milik Negara paling lama 5 (lima) tahun sejak
ditandanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang.

3) Perpanjangan jangka waktu sewa Barang Milik Negara dilakukan oleh Pengguna
Barang, setelah dievaluasi oleh Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengelola
Barang.

4) Penghitungan besaran sewa minimum didasarkan pada :

a) Formula tarif sewa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 dan PMK No. 96/PMK.06/2007 untuk barang milik Negara yang disewa
oleh pihak ketiga (selain instansi/lembaga Pemerintah) atau yang di luar tugas
pokok dan fungsi.

b) Formula tarif sewa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2009 untuk barang milik Negara yang disewa oleh Instansi/Lembaga
Pemerintah atau yang sesuai tugas pokok dan fungsi.

5) Penghitungan nilai Barang Milik Negara dalam rangka penentuan besaran sewa
minimum dilakukan sebagai berikut :

a) Penghitungan nilai Barang Milik Negara untuk sebagian tanah danlatau
bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan oleh tim yang
ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan instansi teknis terkait
danlatau penilai;

b) Penghitungan nilai Barang Milik Negara selain tanah danlatau bangunan,
dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat
melibatkan instansi teknis terkait dania tau penilai.

6) Penetapan besaran sewa

Besaran sewa Barang Milik Negara sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada
pada Pengguna Barang dan Barang Milik Negara selain tanah danlatau bangunan,
ditetapkan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

7) Pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat pada saat
penandatanganan kontrak.

8) Selama masa sewa, pihak penyewa atas persetujuan Pengelola Barang hanya dapat
mengubah bentuk Barang Milik Negara tanpa mengubah konstruksi dasar
bangunan, dengan ketentuan bagian yang ditambahkan pada bangunan tersebut
menjadi Barang Milik Negara.

9) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian, dibebankan pada APBN.



10) Rumah Negara golongan I clan golongan II yang disewakan kepada pejabat
Negara/pegawai negeri, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang
mengatur mengenai rumah Negara.

1) Penyewaan sebagian tanah danlatau bangunan oleh Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna barang.
a) Tahap Persiapan

(l) Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul
penyewaan kepada Direktur JenderallKepala Baclan terkait dengan
tembusan kepada Pengguna Barang, disertai data dukung berupa :
(a) bukti kepemilikan
(b) gambar lokasi
(c) luas yang akan disewakan
(d) nilai perolehan clanNJOP tanah danlatau bangunan
(e) data transaksi sebanding dan sejenis
(f) calon penyewa
(g) nilai sewa
(h) jangka waktu penyewaan

(2) Dirjen/Kepala Badan mengajukan usul penyewaan kepada Pengguna
Barang (Menteri Perhubungan cq. Sekretaris Jenderal Kementerian
Perhubungan).

b) Tahap Pembahasan pada KementerianPerhubungan
(l) Biro Keuangan clan Perlengkapan yang menangani Pengelolaan Barang

Milik Negara melakukan pembahasan dengan Ditjen /Hadan dan satuan
kerja terkait untuk pemeriksaan, meneliti usulan, serta membuat perkiraan
nilai sewa Barang Milik Negara yang akan disewakan sesuai ketentuan,
termasuk penyewaan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (pNBP)
yang dapat digunakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009,
selanjutnya.

(2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (satuan kerja) mengajukan
usulan kepada Pengelola Barang sesuai dengan batas kewenangan.

(3) untuk menyewakan sebagian tanah danlatau bangunan dengan disertai
pertimbangan penyewaan, clandata dukung.



c) Tahap Penilaian dan persetujuan oleh Pengelola Barang

(1) Pengelola BarangIKuasa Pengelola Barang melakukan penelitian atas
usulan untuk menyewakan Barang Milik Negara dari Pengguna
BarangIKuasa Pengguna Barang tersebut, selanjutnya menyetujui/menolak
usul sewa menyewa dimaksud.

(2) Dalam hal diperlukan, Pengelola Barang dapat membentuk: Tim dan/atau
menugaskan penilai untuk: melakukan penelitian dan kajian atas usulan
sewa Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dari
Pengguna Barang guna menentukan besaran tarif sewa dimaksud.

d) Tahap Penetapan Pelaksanaan Sewa dan Perjanjian

(1) Berdasarkan persetujuan pengelola barang, Pengguna Barang menetapkan
keputusan pelaksanaan penyewaan yang sekurang-kurangnya memuat
infonnasi tentang tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, antara
lain :

(a) Besaran tarif sewa;

(b) Caton penyewa; dan

(c) Jangka waktu sewa.

(2) Membuat perjanjian sewa menyewa secara tertulis antara pengguna barang
danlatau Kuasa Pengguna Barang yang ditunjuk oleh Pengguna barang
dengan penyewa, yang memuat sekurang-kurangnya hak dan kewajiban
parapihak

(3) Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening kas umum
negara, paling lambat pada saat perjanjian sewa menyewa ditandatangani.

e) Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan sewa menyewa sebagian tanah
danlatau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai bukti setor dan
perjanjian sewa menyewa.

f) Dalam hal penyewa mengajukan pennintaan perpanjangan waktu sewa, maka
permintaan tersebut hams disampaikan oleh Pengguna Barang kepada
Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya jangka
waktu sewa.



2) Penyewaan Barang Milik Negara Selain Tanah danlatau Bangunan oleh Pengguna
Barang.

Tata cara dan prosedur pengajuan usul penyewaan Barang Milik Negara selain
tanah danlatau bangunan mengikuti pola penyewaan sebagaimana penyewaan
sebagian tanah dan atau bangunan.

Besarnya biaya sewa Barang Milik Negara dihitung dengan formula sebagai berikut :

I) Formula Sewa Tanah Kosong:

St = 3,33 % x (Lt x Nilai tanah)

Keterangan :

St = Sewa tanah.
Lt = Luas tanah.
Nilai Tanah = Nilai tanah berdasarkan basil penilaian dengan estimasi terendah

menggunakan NJOP (per M2).

Luas tanah dihitung berdasarkan gambar situasiJpeta tanah atau sertifikat tanah
dalam meter persegi.

2) Sewa Tanah dan Bangunan :

Stb = (3,33 % x Lt x Nilai tanah) + (6,64 % x Lb x Hs x Nsb)

Keterangan :

Lb = Luas lantai Bangunan (m2).
Hs =Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (RpIM2).
Nsb =Nilai sisa bangunan (%).

Penyusutan untuk bangunan permanen = 2 % / tabun.
Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4 % / tabun.
Penyusutan untuk bangunan darurat = 10% / tabun.
Penyusutan maksimal = 80 % / tabun.

Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam
meter persegi.



Harga satuan bangunan.

Harga Satuan bangunan per M2 sesuai klasifIkasi/tipe dalam keadaan barn
berdasarkan keputusan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat pada tahun
yang bersangkutan.

Harga satuan tertinggi rata-rata per M2 bangunan bertingkat untuk Bangunan
Gedung Negara.

Jumlah lantai bangunan Barga satuan per M2 tertinggi

Bangunan 1 lantai 1.000 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 2 lantai 1.090 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 3 lantai 1.120 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 4 lantai 1.135 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 5 lantai 1.162 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 6 lantai 1.197 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 7 lantai 1.236 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 8 lantai 1.265 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 9 lantai 1.299 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 10 lantai 1.333 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 11 lantai 1.364 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 12 lantai 1.393 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 13 lantai 1.420 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 14 lantai 1.445 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 15 lantai 1.468 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 16 lantai 1.489 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 17 lantai 1.508 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 18 lantai 1.525 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 19 lantai 1.541 standar harga gedung bertingkat



Bangunan 20 lantai 1.556 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 21 lantai 1.570 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 22 lantai 1.584 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 23 lantai 1.597 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 24 lantai 1.610 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 25 lantai 1.622 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 26 lantai 1.634 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 27 lantai 1.645 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 28 lantai 1.656 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 29 lantai 1.666 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 30 lantai 1.676 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 31 lantai 1.686 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 32 lantai 1.695 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 33 lantai 1.704 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 34 lantai 1.713 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 35 lantai 1.722 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 36 lantai 1.730 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 37 lantai 1.738 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 381antai 1.746 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 391antai 1.754 standar harga gedung bertingkat

Bangunan 40 lantai 1.761 standar harga gedung bertingkat

Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi nyata. maka
Nsb ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan sebagai berikut :

baik 85 % s.d 100 % siap pakai/perlu pemeliharaan awal.

rusak ringan 70 % s.d 85 % rusak sebagian non struktur.

rusak berat 55 % s.d 70 % rusak sebagian non struktur/struktur.
rusak berat 35 % s.d 55 % rusak sebagian besar non struktur/struktur.



3) Sewa Prasarana Bangunan

Sp 6,64 % x Hp x Nsp

Keterangan

Sp = sewa prasarana bangunan (Rp/tahun).
Hp = harga prasarana bangunan dalam keadaan baru (Rp).
Nsp = nilai sisa prasarana bangunan (%).

Besar penyusutan I tahun dihitung dengan ketentuan
pekeIjaan halaman 5 %
mesin/instalasi 10 %
furniture/elektronik 25 %
penyusutan maksimal 80 %

4) Sewa Selain Tanah danlatau Bangunan

Formula tarif sewa ditetapkan oleh masing-masing pengguna barang berkoordinasi
dengan instansi teknis terkait.



Pinjam pakai Barang Milik Negara adalah penyerahan penggunaan Barang Milik Negara
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waldu berakhir Barang Milik Negara tersebut
diserahkan kembali kepada pemerintah pusat.

a. Pertimbangan/ Alasan

Pinjam pakai Barang Milik Negara, dilakukan untuk :

I) Mengoptimalkan penggunaan Barang Milik Negara yang belum/tidak
dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat;

2) Menunjang pelaksanaan peyelenggaraan pemerintah daerah.

b. Jenis Barang Milik Negara yang dapat dipinjam pakai

I) Tanah danlatau bangunan;

2) Selain tanah danlatau bangunan.

c. Subjek Pelaksana Pinjam Pakai
I) Pihak yang dapat meminjam pakaikan Barang Milik Negara adalah Pengguna

Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk :

a) Sebagian tanah danlatau bangunan yang status penggunaannya ada pada
Pengguna Barang;

b) Barang Milik Negara selain tanah danlatau bangunan.

2) Pihak yang dapat meminjam Barang Milik Negara adalah pemerintah daerah.

d. Ketentuan dalam Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Negara di Lingkungan
Kementerian Perhubungan.

1) Barang Milik Negara harus dalam kondisi belum/tidak digunakan oleh Pengguna
Barang untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

2) Tanah danlatau bangunan yang dapat dipinjampakaikan meliputi sebagian tanah
danlatau bangunan yang merupakan sisa dari tanah danlatau bangunan yang sudah
digunakan oleh Pengguna Barang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsinya.

3) Jangka waktu peminjaman Barang Milik Negara paling lama 2 (dua) tahun sejak
ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai, dan dapat diperpanjang.

4) Dalam hal jangka waktu peminjaman Barang Milik Negara akan diperpanjang
permintaan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai dimaksud hams sudah
diterima Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu
pinjam pakai berakhir.



5) Tanah dan/atau bangunan yang dipinjam pakaikan hams digunakan sesuai
peruntukan dalam perjanjian pinjam pakai dan tidak diperkenankan mengubah,
baik menambah danlatau mengurangi bentuk bangunan.

6) Pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama masa pelaksanaan pinjam pakai
menjadi tanggung jawab peminjam.

7) Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjam harns mengembalikan Barang
Milik Negara yang dipinjam dalam kondisi sebagaimana yang dituangkan dalam
perjanjian, dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

e. Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang

1) Pengguna Barang mengajukan usulan pinjam pakai kepada Pengelola Barang,
yang sekurang-kurangnya memuat pertimbangan yang mendasari diajukannya
permintaan, jenis dan spesifikasi barang, detil peruntukan dan jangka waktu
pinjam pakai.

2) Pengelola Barang melakukan kajian atas usulan Pengguna Barang, terutama
menyangkut kelayakan kemungkinan peminjaman Barang Milik Negara bersebut.

3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Pengelola Barang
dapat menyetujui atau tidaknya usulan pinjam pakai,

4) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permintaan tersebut, Pengelola
Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai alasannya.

5) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui permintaan tersebut, Pengelola Barang
menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai Barang Milik Negara, yang sekurang-
kurangnya memuat pihak yang akan meminjam, Barang Milik Negara yang
dipinjamkan, jangka waktu peminjaman, dan kewajiban peminjam untuk
melakukan pemeliharaan Barang Milik Negara yang dipinjam.

6) Berdasarkan persetujuan pinjam pakai tersebut, Pengguna Barang melaksanakan
pinjam pakai yang dituangkan dalam naskah perjanjian pinjam pakai antara
Pengguna Barang dan pemerintah daerah, yang antara lain memuat subjek dan
objek pinjam pakai, jangka waktu peminjaman, hak dan kewajiban para pihak
antara lain kewajiban peminjam untuk melakukan pemeliharaan dan menanggung
biaya yang timbul selama pinjam pakai, dan persyaratan lain yang dianggap perlu.

7) Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pinjam pakai kepada
Pengelola Barang.

8) Setelah berakhimya jangka waktu pinjam pakai, peminjam wajib menyerahkan
objek pinjam pakai kepada Pengguna Barang yang dituangkan dalam berita acara
serah terima, yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang.



Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain
da1am jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan
Pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

b. Pertimbangan kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara, dilakukan untuk:

1) mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara yang belum/tidak
dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan;

2) meningkatkan penerimaan Negara, dan

3) mengamankan Barang Milik Negara dalam arti mencegah penggunaan Barang
Milik Negara tanpa didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

c. Barang Milik Negara yang dapat dijadikan Objek Kerjasama Pemanfataan oleh
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang adalah :

1) Sebagian tanah danlatau bangunan, yang status penggunaannya ada pada Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang, serta

2) Selain tanah danlatau bangunan.

d. Subjek Pelaksana Kerjasama Pemanfaatan

1) Pihak-pihak yang dapat melakukan kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara:

a) Pengguna BarangIKuasa Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola
BarangIKuasa Pengelola Barang, sesuai batas kewenangannya;

b) Sebagian tanah dan/atau bangunan yang berlebih dari tanah danlatau
bangunan yang sudah digunakan oleh Pengguna Barang dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;

c) Barang Milik Negara selain tanah danlatau bangunan.

2) Pihak yang dapat menjadi mitra kerjasama pemanfaatan Milik Negara meliputi :

a) Badan Usaha Milik Negara;

b) Badan Usaha Milik Daerah;

c) Badan Hukum lainnya.



e. Ketentuan dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan
I) Kerjasama pemanfaatan tidak mengubab status kepemilikan Barang Milik Negara

yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
2) Sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama

pemanfaatan adalab Barang Milik Negara sejak pengadaannya.
3) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara paling lama 30 (tiga

puluh) tabun sejak ditandatanganinyaperjanjian, dan dapat diperpanjang.
4) Penerimaan negara yang wajib disetorkan mitra kerjasama pemanfaatan selama

jangka waktu kerjasama pemanfaatan, terdiri dari :
a) kontribusi tetap; dan
b) pembagian keuntungan basil pendapatan kerjasama pemanfaatan Barang

Milik Negara.
5) Kewenangan Pengelola Barang (Menteri Keuangan cq. Dirjen Kekayaan Negara)

dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan, yaitu :
a) Perhitungan nilai Barang Milik Negara dalam rangka penentuan besaran

kontribusi tetap dilakukan oleh penilai yang ditugaskan oleh Pengelola
Barang.

b) Penetapan besaran kontribusi tetap atas Barang Milik Negara selain tanab
danlatau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan
Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan penilai.

6) Kewajiban dan Sanksi kepada Mitra Kerjasama Pemanfaatan
a) Mitra Kerjasama Pemanfaatan ditentukan melalui tender dengan mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barangljasa, kecuali
Barang Milik Negara yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan
langsung.

b) Pembayarankontribusi tetap oleh mitra kerjasama pemanfaatan :
(1) pembayaran pertama harns dilakukan pada saat ditandatanganinya

perjanjian kerjasama pemanfaatan;
(2) pembayaran kontribusi tahun berikutnya harus dilakukan paling

lambat tanggal 31 Maret setiap tabun sampai berakhirnya perjanjian
kerjasama pemanfaatan,

(3) penyetoran dilakukan ke rekening kas umumNegara.
7) Pembagian keuntungan basil pendapatan harns disetor ke rekening Kas Umum

Negara paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
8) Keterlambatan pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari

tanggal tersebut pada angka 6 huruf b dikenakan denda paling sedikit sebesar
1/1000(satu per seribu) per hari.



9) Seluruh biaya yang timbul pada tahap persiapan clan pelaksanaan kerjasama
pemanfaatan, antara lain meliputi biaya perizinan, konsultan pengawas, biaya
konsultan hukum, dan biaya pemeliharaan objek kerjasama pemanfaatan, menjadi
beban Mitrakerjasama pemanfaatan.

10) Surat persetujuan kerjasama pemanfaatan dari Pengelola Barang dinyatakan tidak
berlaku apabila dalam jangka waktu satu tahun sejak ditetapkan tidak
ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian kerjasama pemanfaatan.

1) Kerjasama Pemanfaatan atas sebagian tanah danJataubangunan yang Berlebih dari
Tanah danJatauBangunan Yang Sudah Digunakan Oleh Pengguna Barang.

a) Tahap Pengajuan Usul
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan kerjasama
pemanfaatan tanah danJatau bangunan kepada Pengelola BarangIKuasa
Pengelola Barang sesuai batas kewenangan sebagaimana tersebut di atas,
dengan disertai:
(1) bukti kepemilikan;
(2) gambar lokasi;
(3) luas Tanah danJatauBangunan;
(4) nilai perolehan danJatauNJOP tanah dan/atau bangunan;
(5) pertimbangan yang mendasari usulan kerjasama pemanfaatan;
(6) jangka waktu kerjasama pemanfaatan.

b) Tahap Pengkajian oleh PengelolaIKuasaPengelola.
(l) Pengelola Barang/Kuasa Pengelola Barang melakukan kajian atas

usulan Pengguna BarangIKuasa Pengguna Barang tersebut, terutama
menyangkut kelayakan kemungkinan kerjasama pemanfaatan Barang
Milik Negara tanah danJataubangunan dimaksud.

(2) Apabila kajian atas usulan kerjasama pemanfaatan tersebut
menyimpulkan kelayakan dilakukannya kerjasama pemanfaatan,
Pengelola Barang membentuk tim yang anggotanya terdiri dari
Pengelola clan Pengguna Barang, untuk melakukan penelitian atas
tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan kerjasama pemanfaatan
serta menyiapkanhal-hal yang bersifat teknis.

(3) Dalam pembentukan Tim di atas, Pengelola Barang dapat
mengikutsertakan unsur instansi/lembaga teknis yang kompeten.



(4) Dalam rangka penghitungan besaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan, Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan
penghitungan nilai Barang Milik Negara yang akan dijadikan objek
kerjasama pemanfaatan.

(5) Penilai menyampaikan laporan penilaian kepada Pengelola Barang
melalui Tim.

(6) Tim menyampaikan laporan hasil penelitiannya atas tanah dan/atau
bangunan, berikut hasil penghitungan besaran kontribusi tetap dan
pembagiankeuntungan yang didasarkanpada laporan penilaian kepada
Pengelola Barang.

(7) Berdasarkan laporan Tim dimaksud, Pengelola Barang memutuskan
disetujui atau tidaknya usulan kerjasama pemanfaatan.

(8) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui usulan tersebut,
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai
dengan a1asannya.

(9) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut, Pengelola
Barang menerbitkan surat persetujuan yang sekurang-kurangnya
memuat bagian tanah danJatau bangunan yang akan dijadikan objek
kerjasama pemanfaatan, nilai tanah dan/atau bangunan, besaran
kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan, dan jangka waktu
kerjasama pemanfaatan.

c) Tahap Pelaksanaan pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan
Pengelola.
(1) Melakukan tender untuk mendapatkan mitra kerjasama pemanfaatan.
(2) Menetapkan mitra kerjasama pemanfaatan
(3) Menetapanbesaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.
(4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dituangkan dalam bentuk naskah

perjanjian kerjasama pemanfaatan antara Pengguna Barang dengan
mitra kerjasama pemanfaatan yang sekurang-kurangnyamemuat :
(1) pihak mitra kerjasama pemanfaatan,
(2) besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, serta
(3) jangka waktu kerjasama pemanfaatan.

d) Tahap Pembuatan Berita Acara Penyerahan dan Monitoring BMN
(1) Penyerahan Barang Milik Negara yang menjadi objek kerjasama

pemanfaatan dituangkan dalam berita acara serah terima.



(2) Menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan kepada
Pengelola Barang.

(3) Pengguna Barang bersama-sama dengan Pengelola Barang melakukan
monitoring, evaluasi dan penatausahaan pelaksanaan kerjasama
pemanfaatan Barang Milik Negara terse but.

e) Perpanjangan Waktu dan/atau Pengembalian Objek Kerjasama

(1) Perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik
Negara dilakukan setelah dievaluasi oleh Pengguna Barang dan
disetujui oleh Pengelola Barang.

(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan harus
disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling
lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama
pemanfaatan.

(3) Setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan, mitra
menyerahkan objek kerjasama pemanfaatan, berikut dengan sarana dan
prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama
pemanfaatan, dilengkapi dengan dokumen terkait kepada Pengelola
Barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

a) Tahap Pengajuan Usul Kerjasama Pemanfaatan

Pengguna Barang mengajukan usul kerjasama pemanfaatan kepada Pengelola
Barang, disertai dengan pertimbangan kerjasama pemanfaatan, nilai
perolehan, fotokopi dokumen kepemilikan, kartu identitas barang, dan jangka
waktu kerjasama pemanfaatan.

b) Tahap Pengkajian oleh Pengelola Barang pada Ditjen Kekayaan Negara

(l) Pengelola Barang melakukan kajian atas usulan Pengguna Barang
tersebut, terutama menyangkut kelayakan kemungkinan kerjasama
pemanfaatan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan
dimaksud.

(2) Berdasarkan kajian dimaksud, Pengelola Barang memutuskan disetujui
atau tidaknya usulan kerjasama pemanfaatan yang diajukan oleh
Pengguna Barang.



(3) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui usulan tersebut,
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai
dengan alasannya.

(4) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut, Pengelola
Barang menerbitkan surat persetujuan atas usulan kerjasama
pemanfaatan, yang sekurang-kurangnya memuat objek kerjasama
pemanfaatan, jangka waktu kerjasama pemanfaatan, kewajiban
pengguna membentuk Tim yang akan melakukan penelitian terhadap
objek kerjasama pemanfaatan, serta menghitung besaran kontribusi
tetap dan pembagian keuntungan.

c) Tahap Pelaksanaan pada Pengguna
(1) Berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang

membentuk Tim yang unsur-unsumya terdiri atas Pengguna Barang
dan Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan unsur
instansillembaga teknis yang kompeten.

(2) Hasil penelitian, penghitungan besaran kontribusi tetap, dan
pembagian keuntungan, disampaikan kepada Pengguna Barang untuk
mendapat penetapan.

(3) Pengguna Barang melakukan tender untuk mendapatkan mitra
kerjasama pemanfaatan berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut
pada butir g.

(4) Pengguna Barang menetapkan mitra kerjasama pemanfaatan, disertai
dengan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan kerjasama
pemanfaatan.

d) Tahap Penandatanganan Kontrak/Perjanjian
Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dituangkan dalam naskah perjanjian
kerjasama pemanfaatan antara Pengguna Barang dengan mitra kerjasama
pemanfaatan, yang sekurang-kurangnyamemuat :
(l) Objek kerjasama pemanfaatan;
(2) Mitra kerjasama pemanfaatan;
(3) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; serta
(4) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan.

e) Tahap Penyerahan Objek Kerjasama
Penyerahan Barang Milik Negara yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan
dituangkan dalam berita acara serah terima.



f) Tahap laporan pelaksanaan

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan keIjasama pemanfaatan dimaksud
kepada Pengelola Barang, disertai bukti setor kontribusi tetap, dan fotokopi
peIjanjian keIjasama pemanfaatan.

g) Tahap Monitoring dan Perpanjangan waktu dan atau Penyerahan Kembali
Objek KeIjasama

(1) Pengguna Barang dan Pengelola Barang melakukan monitoring,
evaluasi, dan menatausahakan pelaksanaan keIjasama pemanfaatan.

(2) Perpanjangan jangka waktu keIjasama pemanfaatan Barang Milik
Negara dilakukan setelah dievaluasi oleh Pengguna Barang dan
disetujui oleh Pengelola Barang.

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu keIjasama pemanfaatan harus
disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling
lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu keIjasama
pemanfaatan.

(4) Setelah berakhimya jangka waktu pemanfaatan, mitra menyerahkan
objek keIjasama pemanfaatan dilengkapi dengan dokumen terkait
kepada Pengguna Barang yang dituangkan dalam berita acara serah
terima.

g. Pelaksanaan Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak (pNBP)

Setiap UPKPBIUAKPB wajib menyampaikan laporan PNBP sehubungan dengan
adanya pemanfaatan BMN secara berjenjang pada setiap Laporan Semester dan
Tahunan.

Salinan sesuai dengan
Kepala Biro

UMAR S S MM MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1001



LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER!
PERHUBUNGAN
NOMOR : PM.39 Taboo 2011
TANGGAL : 21 Maret 2011

1. Penghapusan adalab tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan
Keputusan dari pejabat yang berwenang, untuk membebaskan pengguna barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi clan
fisik yang berada dalam penguasaannya.

a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna;

b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara.

3. Penghapusan Barang Milik Negara dilakukan dalam hal :

a. Penyerahan BMN yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan
fungsinya kepada pengelola Barang;

e. Sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar dilakukan penghapusan,
seperti :

1) HilangIKecurian;

2) Terbakar;

3) Susut, menguap, mencair;

4) Bencana alam/dampak terjadinyajorce majeure;

5) Kadaluarsa;

6) Mati, cacat, tidak produktif (hewan/tanaman).



4. Persyaratan Penghapusan
a. Persyaratan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan adalab sebagai

berikut :

1) Persyaratan teknis, antara lain :

a) secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak
ekonomis apabila diperbaiki;

b) secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modemisasi;

c) barang yang telah melampaui batas waktu kegunaannya (kadaluarsa);

d) barang mengalami perubahan dalam spesiftkasi karena penggunaan,
seperti terkikis/aus dan lain-lain sejenisnya; atau

e) berkurang dalam timbanganlukuran yang ditimbulkan akibat
penguapanlsusut dalam penyimpanan atau pengangkutan;

2) Persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi negara bila barang
dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan lebih besar daripada
manfaat.

3) Persyaratan Khusus (sebab lain dilakukan penghapusan) seperti:

a) Hilang/kecurian;

b) Terbakar;

c) Susut, menguap, mencair;

d) Bencana alamldampak terjadinyaforce majeure;

e) Kadaluarsa;

f) Mati, cacat, tidak produktif (hewanltanaman).

4) Persyaratan Untuk. Kendaraan Bermotor Operasional :

a) Berusia sekurang-kurangannya 10 taboo, sejak :

(1) tanggal, bulan, taboo perolehan.

(2) tanggal, bulan, tabun pembuatan (selain perolehan).

b) Hilang atau Rusak Berat akibat kecelakaan atau force majeure dengan
kondisi 30% (berdasarkan keterangan instansi yang kompeten.)

c) Tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kuasa
Pengguna Barang/Satuan Kerja.

b. Persyaratan penghapusan BMN berupa tanah danlatau bangunan adalah sebagai
berikut :

1) Barang dalam kondisi Rusak berat, terkena bencana alam (force majeure),
atau sebab lain di luar kemampuan manusia.

2) Lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang
(RUTR), karena adanya perubaban tata ruang kota.

3) Tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.



4) Penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka
eftsiensi.

5) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

5. PembentukanPanitia Penghapusan
a. Kepala Kantor mengusulkan pembentukan panitia penghapusan kepada Eselon I

dengan melampirkan daftar nama anggota panitia dan daftar barang yang akan
dihapuskan.

b. Unit Eselon I melakukan penelitian dan evaluasi atas nama anggota dan daftar
barang yang disampaikan.

c. Apabila berdasarkan penelitian dan evaluasi disetuji maka Unit Eselon I segera
menerbitkan surat keputusan pembentukan panitia penghapusan paling lama 14
(empat belas) hari kerja setelah diterima usulan.

d. Masa berlaku Surat Keputusan Panitia Penghapusan paling lama 1 (satu) taboo.

6. Tindak Lanjut Penghapusan
a. Pengalihan Kepemilikan

1) Penjualan;
2) Dipertukarkan;
3) Dihibahkan/Disumbangkan;
4) Penyertaan Modal Pemerintab;

b. Tanpa Pengalihan Kepemilikan
1) Sebab Khusus

a) Tidak laku dijual melalui Kantor Lelang;
b) Bencana Alam (Force Majeure);

c) Hilang;
d) Kadaluarsa.

2) Pemusnahan, dilakukan dengan cara :
a) Dibakar;
b) Dihancurkan;
c) Ditimboo;
d) Ditenggelamkan dalam laut.
Pemusnahan dapat dilakukan dalam hal :
a) tidak dapat digooakan;
b) tidak dapat dimanfaatkan;
c) tidak dapat dipindahtangankan.

3) Sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.



7. Data Kelengkapan Usulan Penghapusan

a. Surat Keputusan Panitia Penghapusan, clan Lampiran Surat Keputusan Panitia
Penghapusan;

b. Berita Acara Penelitian/PenilaianBarang;
c. Daftar Barang, yang terdiri dari:

1) Nomor urnt;
2) Nomor Kode Barang
3) NamafJenis Barang;
4) Merk/tipe;
5) Tabun pembuatan danlatau tabun perolehan;
6) Perolehan

a) JumlahlSatuan;
b) Barga satuan perolehan barang;
c) Jumlabffotal;

7) Harga taksiran
8) Kondisi barang (baik,rusak, rusak berat)
9) Nomor Kartu Identitas Barang (KIB);
10) Keterangan.

d. Foto ash barang yang akan dihapus ;
e. Dokumen pendukung :

1) Alat AngkutanlPeralatanLainnya (senjata api)
a) Fotokopi Bukti Kepemilikan (BPKB clanSTNK);
b) Fotokopi Berita Acara PemeriksaanIPenelitian Instansi Teknis (Dinas

Perhubungan);
c) Fotokopi Berita Acara/Keterangan Hilang Dari Kepolisian setempat (untuk

BMN hilang);
d) Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB);
e) Laporan Kondisi Barang (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang

Milik NegarafSIMAKBMN);
f) Pernyataan tidak mengganggu penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Kerja;
g) Rekomendasi/PersetujuanPengelola Barang sesuai kewenangan.

2) Tanab danlatau bangunan :
a) Fotokopi Bukti Kepemilikan (Sertifikat).
b) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (1MB).



c) Fotokopi Berita Acara PemeriksaanlPenelitian Instansi Teknis (Dinas
Pekerjaan Umum).

d) Fotokopi Surat Keterangan akibatforce majeure dari instansi yang terkait.
d) Fotokopi Kartu Identitas Barang (KlB).
e) Laporan Kondisi Barang (berpedoman Sistem Informasi Manajemen

Akuntansi Barang Milik NegaralSlMAK BMN).
f) Surat Pemyataan tidak mengganggu penyelenggaraan Tugas Pokok dan

Fungsi Satuan Kerja dati Kepala Kantor.
g) Rekomendasi/PersetujuanPengelola Barang.

a. Penghapusan karena pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara kepada
Pengguna Barang lain
1) Tahap pelaksanaan penghapusan

a) Berdasarkan persetujuan pengalihan status penggunaan Barang Milik
Negara dari Pengelola Barang, Pengguna Barang danlatau Kuasa
Pengguna Barang melakukan penghapusan barang dimaksud dati Daftar
Barang Pengguna danlatau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan
menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama l(satu) bulan
sejak tanggal persetujuan pengalihan status penggunaan barang
ditandatangani;

b) Tembusan keputusan penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna
dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna tersebut disampaikan kepada
Pengelola Barang;

c) Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengguna Barang danlatau Kuasa
Pengguna Barang menyerahkan Barang Milik Negara kepada Pengguna
Barang lain yang dituangkan dalam berita acara serah terima Barang
Milik Negara.

2) Tahap pelaporan pelaksanaanpenghapusan
a) Perubahan Daftar Barang Pengguna danlatau Daftar Barang Kuasa

Pengguna sebagai akibat dari penghapusan dalam Laporan Semesteran
dan Laporan Tahunan Pengguna Barang danlatau Kuasa Pengguna
Barang.

b) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang menerima
pengalihan Barang Milik Negara dati Pengguna Barang atau Kuasa
Pengguna Barang lain harns mencatat barang dimaksud dalam Daftar
Barang Pengguna danlatau Daftar Barang Kuasa Pengguna serta harus
mencantumkan barang tersebut dalam Laporan Semesteran dan Laporan
Tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.



b. Penghapusan karena pemindahtangananBarang Milik Negara
I) Tahap pelaksanaan penghapusan

a) Berdasarkan persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Negara dati
Pengelola Barang, Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang
melakukan penghapusan barang dimaksud dati Daftar Barang Pengguna
danlatau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan keputusan
penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan
pemindahtangananBarang Milik Negara ditandatangani.

b) Berdasarkan keputusan penghapusan barang dimaksud, Pengguna
Barang danlatau Kuasa Pengguna Barang menghapus Barang Milik
Negara tersebut dari Daftar Barang Pengguna danlatau Daftar Barang
Kuasa Pengguna dan memindahtangankan Barang Milik Negara kepada
pihak yang telah disetujui Pengelola Barang.

c) Pemindahtanganan Barang Milik Negara tersebut harns dituangkan
dalam berita acara serah terima Barang Milik Negara.

d) Tembusan keputusan penghapusan barang dati Daftar Barang Pengguna
dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berikut berita acara serah
terima barang dimaksud disampaikan kepada Pengelola Barang paling
lama 1 (satu) bulan sejak serah terima.

e) Atas dasar dokumen tersebut, Pengelola Barang menghapuskan barang
dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang apabila
barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara.

2) Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan
Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna
sebagai akibat dati pemindahtanganan hams dicantumkan dalam Laporan
Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang danlatau Kuasa
Pengguna Barang.

c. Penghapusan tanpa Pemindahtanganan :
I) Tahap persiapan penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan

a) Pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara
menyampaikan usul penghapusan Barang Milik Negara yang berada
dalam pengurusannya kepada Kuasa Pengguna Barang, dengan
dilengkapi data pendukung sebagai berikut :
(1) alasan penghapusan, yang mencerminkan dipenuhinya persyaratan

penghapusan dengan tindak lanjut untuk dimusnahkan yang
didukung dengan surat pemyataan dati pejabat yang mengurus
barang dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.



(2) Data Barang Milik Negara yang diusulkan untuk dihapuskan,
termasuk keterangan tentang kondisi, lokasi, harga
perolehan/perkiraan nilai barang, fotokopi dokumen kepemilikan
disertai asli/fotokopi surat keputusan penetapan status penggunaan
(untuk bangunan), kartu identitas barang, serta foto/gambar atas
Barang Milik Negara dimaksud.

b) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kepada
Pengguna Barang disertai dengan penjelasan tindak lanjut, penghapusan
berupa pemusnahan.

c) Pengguna Barang menyampaikan usu1 penghapusan barang kepada
Pengelola Barang dengan tindak lanjut pemusnahan.

2) Tahap pelaksanaan penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan

a) Pengelola Barang melakukan penelitian usul penghapusan untuk
menyetujui atau tidaknya usul penghapusan barang dari Pengguna
Barang.

b) Dalam hal usul penghapusan tidak disetujui, Pengelola Barang
memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya

c) Dalam hal usul penghapusan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan
surat persetujuan penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan.

d) Berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang
menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan
sejak tang gal persetujuan penghapusan ditandatangani.

e) Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengguna Barang danlatau Kuasa
Pengguna Barang menghapus Barang Milik Negara tersebut dari Daftar
Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan
melakukan pemusnahan atas Barang Milik Negara yang dituangkan
dalam berita acara pemusnahan.

f) Tembusan keputusan penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna
dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan berita acara pemusnahan
disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah
pemusnahan.

g) Atas dasar dokumen tersebut, Pengelola Barang menghapuskan barang
dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang apabila
barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara.

3) Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan

Perubahan Daftar Barang Pengguna atau Kuasa Pengguna Barang sebagai
akibat dari penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan harus dicantumkan
dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang atau
Kuasa Pengguna Barang.



d. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau penghapusan untuk
menjalankan ketentuan undang-undang.

1) Tahap persiapan penghapusan

a) Pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara
menyampaikan usul penghapusan barang yang berada dalam
pengurusannya kepada Kuasa Pengguna Barang dengan dilengkapi
data :

(1) Salinanffotokopi, putusan pengadilan, yang telah dilegalisir oleh
pejabat berwenang.

(2) Identitas dan kondisi barang;

(3) Tempatllokasi barang; dan

(4) Harga perolehan barang bersangkutan.

b) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kepada
Pengguna Barang dengan disertai sebab-sebab/penjelasan penghapusan;

c) Pengguna Barang menyampaikan usul penghapusan barang kepada
Pengelola Barang dengan disertai sebab/penjelasan usulan penghapusan.

2) Tahap pelaksanaan penghapusan

a) Berdasarkan usulan Pengguna barang, Pengelola Barang melakukan
penelitian untuk menyetujui usulan penghapusan barang dengan
memperhatikan batas kewenangan pemberian persetujan penghapusan;

b) Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Pengguna Barang
menerbitkan surat keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan Barang Milik Negara
ditandatangani;

c) Berdasarkan surat keputusan penghapusan, Pengguna Barang danlatau
Kuasa Pengguna Barang menghapus Barang Milik Negara tersebut dari
Daftar Barang Pengguna daniatau Kuasa Pengguna dan melakukan
pemusnahan yang dituangkan dalam berita acara penghapusan Barang
Milik Negara;

d) Tembusan keputusan penghapusan barang dan berita acara penghapusan
Barang Milik Negara tersebut disampaikan kepada Pengelola barang
paling lama 1 (sam) bulan setelah dilakukan pemusnahan;

e) Atas dasar dokumen tersebut, Pengelola Barang menghapuskan barang
dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang apabila
barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara.

3) Tahap pelaporan Pelaksanaan penghapusan

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna sebagai akihat
dari penghapusan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan
Tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.



e. Penghapusan karena sebab-sebab lainlKhusus
1) Tahap persiapan penghapusan

a) Pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara
menyampaikan usul penghapusan barang yang berada dalam
pengurusannya kepada Kuasa Pengguna Barang dengan dilengkapi data:
(1) surat keterangan dari kepolisian/instansi berwenanglhasil audit,

sesuai dengan penyebab dari usulan penghapusan;
(2) identitas dan kondisi barang;
(3) tempat/lokasi barang; dan
(4) harga perolehanlperkiraannilai barang bersangkutan.

b) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kepada
Pengguna Barang dengan disertai sebab/penjelasanusulan penghapusan;

c) Pengguna Barang menyampaikan usul penghapusan barang kepada
Pengelola Barang dengan disertai sebab-sebab/penjelasan usulan
penghapusan.

2) Tahap pelaksanaan penghapusan
a) Pengelola Barang melakukan penelitian untuk menyetujui atau tidak

usulan penghapusan barang dari Pengguna Barang terhadap
persyaratanlketentuan;

b) Dalam hal usulan penghapusan tidak disetujui, pengelola Barang
memberitahukankepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya;

c) Dalam hal usulan penghapusan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan
keputusan persetujuan penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan;

d) Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Pengguna Barang
menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama I (satu) bulan
sejak tanggal persetujuan penghapusan Barang Milik Negara
ditandatangani;

e) Berdasarkan keputusan penghapusan barang dimaksud, Pengguna
Barang danlatau Kuasa Pengguna Barang menghapus Barang Milik
Negara dari Daftar Barang Pengguna danlatau Daftar Barang Kuasa
Pengguna dan membuat berita acara sesuai alasan penghapusan;

f) Tembusan keputusan penghapusan barang dan berita acara tersebut
disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah
penghapusan;

g) Atas dasar dokumen tersebut, Pengelola Barang menghapuskan barang
dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang apabila
barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara.



3) Tahap pelaporan hasil pelaksanaan penghapusan

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai
akibat dari penghapusan harus dieantumkan dalam Laporan Semesteran dan
Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

f. Penghapusan BMN Karena Beneana Alam (force majeure)

Untuk memperoleh ketetapan izin / persetujuan penghapusan bagi Barang Milik
Negara yang terkena beneana alam/huru-hara (force majeure), tata eara
penghapusannya seperti dimaksud di atas, hams disertai :

1) Surat Keterangan dari pejabat yang beIWenang mengenai terjadinya bencana
alam / huru-hara;

2) Berita Aeara kerusakan barang dari pihak yang beIWenang karena beneana
alam/huru-hara (force majeure);

3) Daftar barang-barang yang hilang atau rusak;

4) Bukti/foto- foto kerusakan barang karena beneana alam;

5) Peta situasi tanah dan bangunan yang terkena beneana alaml huru-hara;

6) Rekomendasi dari :

a) Kementerian Pekerjaan Umumllnstansi Teknis yang menangani bangunan;

b) Badan Pertanahan Nasional setempat / Instansi Teknis yang menangani
masalah tanah;

e) Dinas PerhubunganlDinas LLAJ untuk kendaraan bermotor.

g. Penghapusan BMN Yang Tidak Laku Dijual Lelang

1) Apabila terdapat Barang Milik Negara yang telah ditetapkan penghapusannya
dan tidak laku dijual melalui Lelang Negara, perlu dilakukan lelang kedua dan
bila tetap tidak laku, maka barang tersebut dapat dihibahkan/ dimusnahkan
setelah keputusan penghapusannya diubah dengan Surat Keputusan
Persetujuan Penghapusan Barang (SKPPB) oleh atas nama Sekretaris
Jenderal.

2) Untuk mengubah keputusan penghapusan sebagai akibat barang- barang
tersebut tidak laku dijual, maka Panitia Penghapusan segera menyusun :

a) Laporan Pelaksanaan Penjualan;

b) Risalah Lelang;

e) Berita Aeara yang menjelaskan bahwa barang bergerak tersebut tidak laku
dijual, Berita Aeara tersebut ditandatangani oleh Pejabat Kantor Lelang
yang ikut dalam penjualan tersebut ;



3) Dokumen-dokumen tersebut di atas, oleh Panitia Penghapusan disampaikan
Kepala KantorlUPT dari kepala KantorlUPT kepada Sekretaris Jenderal
secara bertingkat melalui Eselon I (Sub Sektor) sebagai lampiran permohonan
perubahan Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan Barang (SKPPB)
setelah diperoleh rekomendasi dari Kanwil Ditjen Kekayaan NegaraIKepala
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang.

4) Apabila permohonan perubahan tersebut disetujui, maka segera ditetapkan
Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan Barang oleh Pejabat yang telah
menerbitkan Keputusan Penghapusan, dan memuat petunjuk tentang
pelaksanaan penghibahan/pemusnahan, misalnya dilaksanakan dengan earn
membakar, mengubur didalam tanah atau membuang ke laut (tergantung dari
jenis barang yang akan dimusnahkan).

h. Penghapusan BMN karena Alasan Hilang
1) Penghapusan Barang Milik Negara karena alasan hilang akibat di luar

kesalahanlkelalaianbendaharawanJpengurusbarang.
a) Kepala KantorlUPT setelah mengetahui terjadinya kekurangan

perbendaharaanl kerugian negara (biasanya setelah pemeriksaan
perhitungan bagi barang persediaanlstock opname), segera melaporkan
kekurangan tersebut kapada Sekretaris DitjeniBadan dengan tembusan
kepada Sekretaris Jenderal.

b) Atas dasar laporan kehilanganlkekurangan tersebut, diadakan
pemeriksaaanJpenelitianoleh Panitia Penghapusan yang dibentuk oleh
Unit satu tingkat lebih tinggi dari Unit pemakai barang di lokasi/tempat
barang atau penyimpanlpenimbunan barang, meliputi penelitian segi
administratif dan fisik, hasilnya dituangkan dalam Berita Aeara, memuat
rineian sebab-sebabkehilanganJkekuranganbarang dan lain sebagainya.

e) Untuk mendukung kebenaran/kepastian hasil penelitianlpemeriksaan
tersebut, dipandang perlu meminta/melaporkan kepada pihak
KepolisianlInstansi yang berwenang untuk mengadakan pengusutanl
penyidikan, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Aeara Kehilangan
yang memuat rineian sebab-sebab kehilangan/kekurangan barang dan
lain sebagainya.

d) Apabila kejadian kehilanganlkekurangan barang dimaksud dapat
dibuktikanldinyatakan tidak adanya unsur-unsur kelalaian/kesalahan,
penanggungjawabnya dapat mengajukan permohonan untuk
menghapuskan barang tersebut kepada Kakanwil DJKNIKPKNL
setempat. Penghapusan barang tersebut tidak menutup kemungkinan
adanya pelaksanaan tuntutan ganti rugi apabila dikemudian hari dapat
dibuktikan lain, yaitu adanya unsur kesengajaanl kesalahan/kelalaian
dari BendaharawanJPengurus barang.



2) Penghapusan Barang Milik Negara karena alasan hilang akibat
kesalahanlkelalaianbendaharawanlpengurusbarang
a) Apabila barang bergerak yang hilang karena dicuril dirampok,

kecelakaan/terbakar, tercecer (mati bagi tanaman/ hewanlternak), karena
kelalaianldigelapkan serta karena perbuatan melawan hukum atau
perbuatan melalaikan kewajiban yang ditetapkan selaku Pegawai Negeri,
sehingga baik secara langsung rnaupun tidak langsung telah merugikan
Negara, maka akibat kejadian tersebut sebelum ditetapkan Keputusan
Penghapusannya untuk membebaskan tanggung jawab, baik administratif
maupun fisik, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan untuk melakukan
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undanganyang berlaku.

b) Apabila Keputusan tentang ganti rugi telah ditetapkan, dan yang
bersangkutan menyatakan sanggup untuk melaksanakan, maka Surat
Keputusan Penghapusan Barang dapat ditetapkan oleh pejabat yang
ditunjuk.

i. Penghapusan BMN karena Kadaluarsa
1) Penghapusan barang yang kadaluarsa seperti obat-obatan, obat anti hama,

bahan peledak, mesiu dan lain sebagainya ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal
setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang sesuai ketentuan (Dirjen
Kekayaan Negara, Kakanwil Ditjen KN/KPKNL).

2) Pelaksanaan penghapusan barang tersebut pada butir 1) diatas sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diusahakan agar tidak
mencemarkan dan merusak lingkungan.

3) Pelaksanaan penghapusan barang tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan
dilaporkan kepada Menteri Perhubungan, dan instansi lain yang terkait.

J. Penghapusan TanamanlHewaniTemakKarena Mati/Hilang
1) PersetujuanJpenolakan penghapusan barang berupa tanaman/hewanltemak

karena mati/hilang atau cacat berat ditetapkan oleh pejabat sesuai batas
kewenangan.

2) Penghapusan tanamanihewanJtemak tersebut dilakukan oleh pejabat sesuai
batas kewenangan, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara dan
dilaporkan kepada Menteri secara bertingkat, serta instansi terkait lainnya
dengan melampirkan Berita Acara Penghapusan.



9. Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Barang Terhadap Usulan Penghapusan
dan Penandatanganan Surat Keputusan Penghapusan

Terhadap usulan Barang Milik Negara yang akan dihapuskan dan Pejabat Penandatangan
Keputusan Penghapusan, harus memperhatikan nilai dari paket usulan tersebut dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

10. Pelaporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Penghapusan
Barang milik negara yang telah diterbitkan Keputusan Penghapusannya dan telah pula
ditindaklanjuti sesuai ketentuan, oleh Panitia Penghapusan dilaporkan kepada Kuasa
Pengguna BarangIKepalaKantorlUPT, dan selanjutnya diteruskan secara berjenjang
kepada Pejabat yang menerbitkan Keputusan penghapusan, selambat-Iambatnya 30 (tiga
puluh) hari setelah pelaksanaan tindak lanjut (penjualanlpenyerahan, atau pelepasan),
dengan tembusan kepada :

a. Direktur Jenderal Kekayaan NegaraJKakanwil Ditjen Kekayaan Negara/ Kepala
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat;

b. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

c. Dirjen/Ka. Badan Kementerian Perhubungan;

c. lnspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.

Laporan pelaksanaan tindak lanjut tersebut, dilengkapi dengan:

a. Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan;

b. Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara;

c. Risalah Lelang untuk barang yang dijual melalui Kantor Lelang Negara;

d. Berita Acara Pelaksanaan tindak lanjut Penghapusan.

Salinan sesuai denga
Kepala Biro

UMAR S SH MM MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001



LAMPIRAN V PERATURAN MENTER!
PERHUBUNGAN
NOMOR : PM.39 Taboo 2011
TANGGAL : 21 Maret 2011

Pemindahtanganan Barang Milik Negara merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik
Negara sebagai tindak Ianjut dari penghapusan dengan cara :

a. dijua1;
b. dipertukarkan;

c. dihibahkan;

d. disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah.

Dalam pelaksanaan pemindahtanganan tersebut harus dilakukan penilaian terlebih dahulu oleh
Instansi yang berwenang.

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara kepada pihak lain
dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

b. Pertimbangan Penjualan Barang Milik Negara

1) dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara yang berlebih atau idle;

2) karena secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara;

3) sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-oodangan yang berlaku

c. Barang Milik Negara yang dapat dijual

1) Tanah dan/atau bangunan

a) yang berada pada Pengelola Barang; dan

b) yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang;

2) Selain tanah dan/atau bangunan



d. Ketentuan dalam PelaksanaanPenjualan
1) Pelaksanaan penjualan Barang Milik Negara tidak boleh mengganggu

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraanpemerintahan.
2) Penjualan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan cara:

a) melalui le1ang,dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
b) tanpa melalui lelang.

(1) Barang Milik Negara yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan
perundang-undanganyang berlaku yaitu :
(a) Rumah Negara golongan lIT yang dijual kepada penghuninya,

di atur tersendiri dalam tata cara pengalihan status rumah
Negara golongan IT menjadi rumah Negara golongan ITI;

(b) Kendaraan dinas perorangan pejabat Negara yang dijual
kepada pejabat Negara.

(2) Barang Milik Negara lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola
Barang berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Pengguna
Barang dan instansi teknis terkait, yaitu :
(a) Berupa tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk

kepentinganumum;
(b) Berupa tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut

perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk
pembangunan perumahan pegawai negeri, sebagaimana
tercantum dalam dokumen penganggarannya.

(3) Tindak lanjut penjualan Barang Milik Negara yang tidak laku dijual
secara lelang.
(a) Dilakukan pemindahtanganandalam bentuk lainnya;
(b) Dalam ha1 tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk lain,

Barang Milik Negara dimaksud dimusnahkan;
(c) Pemusnahan dilakukan setelah mendapat persetujuan Pengelola

Barang;
3) Persyaratan untuk dapat dilakukannya penjualan Barang Milik Negara selain

tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut :
a) Memenuhi persyaratan teknis :

(1) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak
ekonomis apabila diperbaiki;

(2) Secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi:
(3) Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan,

seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau



(4) berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan
penggunaanlsusut dalam penyimpanan/pengangkutan.

b) Memenuhi persyaratan ekonomis

(I) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara apabila barang
dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar
daripada manfaat yang diperoleh.

(2) Penjualan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor dinas
operasional diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dijual
apabila:

1. tidak akan menggangu penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi kementerianllembaga yang bersangkutan.

ii. telah berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tabun:

- terhitung mulai tanggal, bulan, tabun pembuatannya,
untuk perolehan dalam kondisi barn;

terhitung mulai tanggal, bulan, tabun pembuatannya,
untuk perolehan selain tersebut pada butir (I).

iii. Penjualan kendaraan bermotor selain tersebut butir i. dapat
dilakukan apabila kendaraan bermotor tersebut:

hilang;

rusak berat akIbat kecelakaan atau force majeure
dengan kondisi paling tinggi 30 % (tiga puluh persen)
berdasarkan keterangan instansi yang berkompeten.

(b) Penjualan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor
pada kantor perwakilan Pemerintab RI di luar negeri
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1691PMK.061
2010.

4) Persyaratan untuk dapat dilakukan penjualan Barang Milik Negara berupa
tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut:

a) Lokasi tanah danlatau bangunan menjadi tidak sesuai dengan RUTR
disebabkan perubahan tata ruang kota;

b) Lokasi dan/atau luas tanah danlatau bangunan, tidak memungkinkan untuk
digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; atau

c) Tanah danlatau bangunan yang menurut awal perencanaan pengadaannya
diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri.



d) Penjualan Barang Milik Negara berupa tanah kavling yang menurut awal
perencanaan pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan
pegawai negeri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Pengajuan usul penjualan disertai dengan dokumen penganggaran
yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk
pembangunan perumahan pegawai negeri;

(2) Penjualan dan pengalihan kepemilikan dilaksanakan langsung
kepada masing-masing pegawai negeri.

e. Subjek Pelaksana Penjualan

1) Pengelola Barang untuk tanah danlatau bangunan;

2) Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang untuk :

a) Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan
pengganti sudah disediakan dalam dokumen pengganggaran;

b) Barang Milik Negara selain tanah danlatau bangunan.

3) Menteri Pekerjaan Umum untuk penjualan tanah danJatau bangunan yang
merupakan kategori rumah Negara golongan III.

f. Tata Carn Penjualan

1) Tanah danlatau bangunan

Penjualan tanah danlatau bangunan hanya dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

2) Tata Cara penjualan bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk
bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran.

a) Bangunan dengan nilai Perolehan sampai dengan Rp.500.000.000,OO (lima
ratus juta rupiah).

(1) Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Ketja di Daerah mengajukan
usul pembentukan Panitia Penghapusan berikut daftar barang yang
akan dihapus karena alasan bahwa bangunan penggantinya sudah
tersedia anggaran dalam dokumen penganggaran kepada Sekretaris
Direktorat lenderal/Sekretaris Badan;

(2) Berdasarkan Keputusan Pembentukan Panitia penghapusan, Panitia
melaksanakan tugas :

(a) Menyiapkan dokumen anggaran beserta kelengkapannya;

(b) Melakukan penelitian data administratif bangunan, antara lain
tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan status kepemilikan serta
nilai perolehan bangunan, dan melakukan penilaianJpenaksiran
nilai sisa bangunan;



(c) Membuat Berita Acara PemeriksaanlPenilaian;
(d) Membuat Daftar Barang Yang Akan dihapus;
(e) Membuat Foto;
(f) Menyampaikan laporan hasil penelitian data administratif dan

fisik kepada Kuasa Pengguna Barang.
(3) Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja mengajukan

permohonan penghapusan untuk mendapatkan rekomendasi sesuai
dengan batas kewenangan.

(4) Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja setelah mendapat
Rekomendasi/Persetujuan Kuasa Pengelola Barang, mengajukan
usul Penghapusan secara bertingkat kepada Sekretaris Jenderal a.n.
Menteri Perhubungan.

(5) Biro Keuangan dan Perlengkapan melakukan evaluasi terhadap
usulan penghapusan tersebut serta memperhatikan disposisi
Sekretaris Jenderal, dan seluruh persyaratan lengkap, maka
Sekretaris Jenderal/Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
menerbitkan Keputusan Penghapusan sesuai ketentuan.

b) Bangunan dengan nilai perolehan di atas Rp.500.000.000,OO(lima ratus
juta rupiah).
(1) Kuasa Pengguna Barang/ Kepala Satuan KeIja mengajukan usul

penghapusan secara bertingkat (Dirjen/Kepala Badan), selanjutnya
kepada Menteri Perhubungan up. SekretarisJenderal.

(2) Biro Keuangan dan Perlengkapan melakukan evaluasi terhadap
usulan penghapusan tersebut serta memperhatikan disposisi
Sekretaris Jenderal, dan seluruh persyaratan.

c) Pengguna Barang mengajukan permintaan persetujuan atas penjualan
bangunan kepada Pengelola Barang, dengan disertai:
(a) Fotokopi dokumen penganggaran (DIPA) bangunan pengganti dari

bangunan yang diusulkan dijual;
(b) Data administratif bangunan, antara lain tahun pembuatan,

konstruksi, luas, dan status kepemilikan serta nilai bangunan;
(c) Nilai bangunan (Taksiran) yang akan dijual dari instansi yang

teknis kompeten.
d) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penjualan

bangunan dimaksud, dengan tahapan sebagai berikut:
(a) Melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan

permohonan penjua1an;



(b) Melakukan penelitian data administrasi bangunan, antara lain taboo
pembuatan, konstruksi, luas, dan status kepemilikan;

(c) Apabila diperlukan, melakukan penelitian fisik atas bangunan yang
akan dijual dengan mencocokkan data administratif yang ada,
termasuk melakukan penilaian.

e) Dalam hal nilai bangooan tersebut di atas Rp.10.OOO.OOO.OOO,OO(sepuluh
miliar), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan
persetujuan penjualan bangunan dimaksud kepada Presiden.

t) Apabila usulan penjualan tersebut disetujui, Pengelola Barang
menerbitkan surat persetujuan pemindahtanganan yang berupa penjualan
kepada Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat objek
penjualan dan nilai limit terendah penjualan bangunan dimaksud.

g) Tindak lanjut atas persetujuan pemindahtanganan yang berupa penjualan
dilaksanakan mengikuti ketentuan Tata Cara Penghapusan.

3) Tata Cara penjualan Barang Milik Negara selain tanah danlatau bangooan.

a) Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen membentuk panitia/tim
penghapusan;

b) Panitia penghapusan bertugas ootuk melakukan penelitian data
administrasi dan fisik serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis, antara
lain:

(1) Melakukan penelitian data administratif, antara lain taboo
pembuatan, dan status kepemilikan serta nilai perolehan, dan
melakukan penilaian/ penaksiran BMN;

(2) Menyiapkan dokumen kepemilikan beserta kelengkapannya;

(3) Membuat Berita Acara PemeriksaanlPenilaian;

(4) Membuat Daftar Barang Yang Akan dihapus;

(5) Membuat Foto.

c) Dalam hal diperlukan, Tim/Panitia Penghapusan dapat melibatkan penilai
atau instansi teknis yang berkompeten ootuk melakukan penilaian danlatau
mendapatkan rekomendasi terhadap Barang Milik Negara yang akan
dihapuskan tersebut;

d) Menyampaikan laporan basil penelitian data administratif dan fisik kepada
Kuasa Penggooa Barang/Kepala Satuan Kerja;

e) Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja mengajukan permohonan
penghapusan untuk mendapatkan rekomendasi sesuai dengan batas
kewenangan;



t) Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja setelah mendapat
RekomendasiIPersetujuan Pengelola Barang, mengajukan usul
Penghapusan secara bertingkat kepada Sekretaris Jenderal a.n. Menteri
Perhubungan;

g) Biro Keuangan dan Perlengkapan melakukan evaluasi terhadap usulan
penghapusan tersebut serta memperhatikan disposisi Sekretaris Jenderal,
dan seluruh persyaratan lengkap, maka Sekretaris Jenderal/.KepalaBiro
Keuangan dan Perlengkapan menerbitkan Keputusan Penghapusan sesuai
ketentuan;

h) Tata cara penjualannya mengikuti prosedur penghapusan dengan tindak
lanjut penjualan bangunan yang akan dihapus karena telah tersedia
anggaran pembangunan aset pengganti.

5.2 TUKAR MENUKAR
1. Umum

a. PengertianlDefmisi
Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang
dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau antara
Pemerintah Fusat dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam
bentuk barang sekurang-kurangnyadengan nilai seimbang.

b. Pertimbangan/Alasan Tukar Menukar Barang Milik Negara dilakukan dalam
rangka:
1) Memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
2) Optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara;
3) Tidak tersedia dana dalam APBN.

c. Objek Tukar-menukarBarang Milik Negara:
1) tanah dan/atau bangunan.

(a) yang berada pada PengelolaBarang;
(b) yang status penggunaannyaada pada Pengguna Barang.

2) selain tanah danlatau bangunan.
d. Subjek Pelaksanaan Tukar-menukar

1) Pihak-pihak yang dapat melaksanakan tukar-menukar Barang Milik
Negara adalah:
(a) Pengelola Barang, untuk: tanah danlatau bangunan yang berada

pada Pengelola Barang;
(b) Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk::

(1) Barang Milik Negara berupa tanah danlatau bangunan yang
berada di Pengguna Barang akan tetapi tidak sesuai dengan tata
ruang wilayah atau penataan kota;

(2) Barang Milik Negara selain tanah danlatau bangunan.



2) Mitra tukar-menukar adalah :
(a) Pemerintah Daerah;
(b) Badan Usaha Milik Negara;
(c) Badan Usaha Milik Daerah;
(d) Badan Hukum milik pemerintah lainnya;
(e) Swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

2. Ketentuan dalarn Pelaksanaan Tukar-Menukar
I) Tukar-menukar Barang Milik Negara dapat dilakukan dalam hal :

(a) Barang Milik Negara berupa tanah danlatau bangunan sudah tidak sesuai
dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

(b) Barang Milik Negara belum dimanfaatkan secara optimal;
(c) Penyatuan Barang Milik Negara yang lokasinya terpencar;
(d) Pelaksanan rencana strategispemerintah/Negara; atau
(e) Barang Milik Negara selain tanah danlatau bangunan yang ketinggalan

teknologi sesuaikebutuhan/kondisi/peraturanperundang-undangan;

2) Barang pengganti atas tukar menukar Barang Milik Negara berupa tanah, atau
tanah dan bangunan, hams memperhatikanhal-hal sebagai berikut:
a) Penggantian utama berupa tanah atau tanah dan bangunan;
b) Nilai barang pengganti sekurang-kurangnya sarna dengan nilai Barang

Milik Negara yang dilepas.

3) Tukar Menukar Barang Milik Negara dilaksanakan setelah dilakukan kajian
berdasarkan:
a) Aspek teknis, antara lain:

(I) Kebutuhan Pengelola Barang/PenggunaBarang
(2) Spesifikasi aset yang dibutuhkan

b) Aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap :
nilai aset yang dilepas dan nilai aset pengganti

c) Aspek yuridis, antara lain :
(1) Rencana Umum Tata Ruang wilayah dan penataan kota;
(2) Peraturan perundang-undanganyang terkait

d) Dalarn hal pelaksanaan tukar-menukar terdapat Barang Milik Negara
pengganti berupa bangunan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat
menunjuk konsultan pengawas.

e) Mitra Tukar-Menukar ditentukan melalui pemilihan calon mitra tukar-
menukar (tender) dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima)
peserta/peminat, kecuali tukar-menukar yang dilakukan dengan
Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang mendapatkan penugasan
dari pemerintah dalarn rangka pelaksanaankepentingan umum.

t) Mitra wajib menyetorkan uang ke rekening kas umum Negara atas
sejumlah selisih nilai lebih antara barang yang dilepas dengan barang



pengganti, yang dilakukan paling lambat sebelum pelaksanaan serah
terima barang.

3. Tata Cara Pelaksanaan Tukar-Menukar
1) Tukar-Menukar atas tanah danlatau bangunan yang masih dipergunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Penggooa Barang tetapi tidak sesuai
dengan Rencana Umum Tata Ruang wilayah atau penataan kota :
a) Kuasa Penggooa Barang/Kepala Satuan Kerja mengajukan permohonan

persetujuan tukar-menukar tanah danlatau bangunan tersebut kepada
Menteri Perhuboogan up. Sekretaris Jenderal dengan tembusan
Dirjen/Kepala Badan dengan disertai:
(1) Penjelasan/pertimbangan tukar-menukar;
(2) Peraturan daerah tentang tata ruang wilayah dan penataan kota;
(3) Data administratif Barang Milik Negara yang dilepas, yaitu :

(a) Data tanah, antara lain status penggunaan dan bukti
kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai
perolehan, dan NJOP;

(b) Data bangunan, antara lain 1MB, taboo pembuatan, konstruksi
bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan, dan NJOP;

(c) Rincian rencana kebutuhan barang pengganti, meliputi :
(d) Data tanah, meliputi luas dan lokasi yang peruntukkannya

sesuai dengan tata ruang wilayah serta 1MB bangunannya;
(4) Rencana Tanah danlatau Bangunan pengganti, meliputi :

(a) Tanah danlatau bangunan, beserta bukti kepemilikan dan 1MB;
(b) Luas tanah dan bangunan;
(c) Konstruksi bangunan;
(d) Sarana dan prasarana penunjang.

b) Tahap pembentukan Tim Internal persiapan Tukar Menukar (Ruilslag)
oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Perhubungan, dengan tugas :
(1) Menilai usulan Tukar Menukar (Ruilslag) dari Kuasa Penggooa

Barang/Kepala Satuan Kerja;
(2) Menyusoo rencana aset pengganti yang dibutuhkan (lokasi, luas,

nilai);
(3) Menyusun rencana kerja/jadwal pelaksanaan;
(4) Melaporkan hasil keIja Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian

Perhubungan.

c) Tahap Pengusulan Tukar Menukar (Ruilslag) kepada Menteri Keuangan,
dengan lampiran :
(1) Alasan permohonan Tukar Menukar (Ruilslag);
(2) Data aset yang dilepas :

(a) Bangunan (status kepemilikan, taboo pembuatan).



(b) Tanah status kepemilikan, lokasi, peta situasi, luas,
peruntukan);

(c) Perhitungan perkiraan nilai tanah (berpedoman kepada NJOP);
(d) Perhitungan perkiraan nilai bangunan (berpedoman kepada

Keputusan DiIjen Cipta Karya dan penyusutan).
(3) Data aset pengganti.

d) Tahap Persetujuan/ Izin Prinsip Pengelola Barang :
(1) Melakukan penelitian kelayakan permohonan tukar-menukar, baik

dari aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis;
(2) Melakukan penelitian data administrasi ;
(3) Apabila diperlukan, melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau

bangunan yang akan dipertukarkan untuk mencocokan data
administratif yang ada, termasuk melakukan perhitungan nilai
Barang Milik Negara yang akan ditukarkan.

(4) Dalam haI usulan dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan ijin
prinsip tukar menukar.

e) Tahap Pelaksanaan Tender Mitra Tukar Menukar
(I) Sekretaris Jenderal membentuk tim yang anggotanya terdiri dari

unsur PenggunalKuasa Pengguna (Satker), Ditjen/Badan, Pengelola
Barang dan instansi teknis yang kompeten, sesuai kebutuhan.

(2) Tim bertugas:
(a) Melakukan tender pemilihan mitra tukar-menukar;
(b) Menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis;
(c) Melakukan penelitian data administrasi dan fisik;
(d) Melakukan pembahasan dengan mitra mengenai rincian

kebutuhan barang pengganti;
(e) Membuat Berita Acara hasil pembabasan dan dituangkan

dalam lembaran pembahasan;
(f) Menyampaikan laporannya kepada Pengguna Barang.

f) Tahap izin pelaksanaan
Sekretaris Jenderal Kementerian PerhubunganlPengguna Barang
mengajukan permohonan ijin pelaksanaan kepada Pengelola Barang
dengan melampirkan laporan tim yang termasuk laporan penelitian.
(I) Dalam hal tukar-menukar disetujui, Pengelola Barang menerbitkan

surat persetujuan tukar-menukar yang sekurang-kurangnya memuat:
(a) Nilai tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas;
(b) Rencana kebutuhan barang pengganti;
(c) Kewajiban pengguna untuk menandatangani

peJjanjian/kontrak;
(d) Kewajiban pengguna untuk melaporkan basil pelaksanaan

tukar-menukar disertai berita acara serah terima;



(e) Kewajiban mitra tukar-menukar untuk menyetor selisih antara
Barang Milik Negara dan aset pengganti berdasarkan hasil
penilaian.

2) Dalam hal tukar-menukar tanah dan/atau bangunan tersebut
memerlukan persetujuan DPR, maka Pengelola Barang terlebih
dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar-menukar kepada
DPR.

3) Dalam hat tukar-menukar tanah danlatau bangunan tersebut tidak
memerlukan persetujuan DPR tetapi NJOP atau hasil penilaiannya di
atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola
Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar-
menukar kepada Presiden.

Setelah terbit ijin prinsip dari pengelola barang, maka dalam waktu paling
lambat 6 (enam) bulan Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan
calon pemenang tender kepada Pengguna Barang yang selanjutnya akan
disampaikankepada Pengelola Barang.

g) Tahap Pelaksanaan
(I) Berdasarkan persetujuan tukar-menukar dari Pengelola Barang,

Pengguna Barang dan mitra tukar-menukar menandatangani naskah
perjanjian tukar-menukar yang antara lain memuat para pihak, jenis
dan nilai barang yang dipertukarkan, spesifikasi barang pengganti,
klausul bahwa dokumen kepemilikan barang pengganti berupa tanah
diatasnamakan Pemerintah Republik Indonesia, jangka waktu
penyerahan objek tukar-menukar, sanksi, serta ketentuan dalam hal
terjadi keadaanforce majeure.

(2) Mitra tukar-menukar melaksanakan pekerjaan pengadaan/
pembangunan barang pengganti sesuai dengan surat perjanjian tukar-
menukar.

(3) Pengguna Barang secara berkala memantau
pelaksanaan/pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan
konsultan pengawas dan penelitian lapangan.

h) Penelitian oleh Tim Penilik :
(1) Setelah pelaksanaan pengadaan/pembangunan barang pengganti

selesai, Pengguna Barang membentuk Tim Penilik.
(2) Tugas Tim Penilik meliputi :

(a) Melakukan penilaian kesesuaian barang pengganti dengan
perjanjian.

(b) Apabila penilaian tersebut menunjukkan bahwa terdapat
kekurangan nilai barang pengganti, mitra tukar-menukar wajib
menyetorkan selisih nilai Barang Milik Negara dengan barang
pengganti.



(c) Meneliti kelengkapan dokumen barang pengganti, antara lain
1MB, sertif'tkat, serta menyiapkan berita acara serah terima
barang untuk ditandatanganiPengguna Barang dan Mitra tukar-
menukar.

i) Penerbitan Keputusan Penghapusan
(1) Berdasarkan berita acara serah terima tersebut, Pengguna Barang

melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara yang dilepas dari
Daftar Barang Pengguna dengan menerbitkan keputusan
penghapusan dan melaporkan pelaksanaan serah terima barang dan
penghapusan dari Daftar Barang Pengguna kepada Pengelola
Barang.

(2) Berdasarkan berita acara serah terima barang, keputusan
penghapusan barang, dan laporan pelaksanaan penghapusan barang
dari Daftar Barang Pengguna, .

(3) Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dari Daftar
Barang Milik Negara dengan menerbitkan keputusan penghapusan
barang dan menerbitkan keputusan penghapusan barang dan
menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan untuk barang
pengganti.

j) Barang pengganti dicatat sebagai Barang Milik Negara oleh :
(1) Pengguna Barang dalam Daftar Barang Pengguna;
(2) Pengelola Barang dalam Daftar Barang Milik Negara.

2) Tukar-Menukar atas Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan
a) Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja mengajukan permohonan

persetujuan tukar-menukar selain tanah dan/atau bangunan tersebut
kepada Pengguna Barang Menteri Perhubungan up. Sekretaris Jenderal
dengan tembusan DirjenIKepala Badan (Unit eselon I sub Sektor), dengan
disertai data dukung:
(1) Penjelasan/Pertimbangantukar-menukar~
(2) Data administratif Barang Milik Negara yang dilepas;
(3) Data rencana aset pengganti;
(4) Calon Mitra yang berminat.

b) Tahap pembentukan Tim Internal persiapan Tukar Menukar (Ruilslag)
oleh Kepala Biro yang menangani Perlengkapan atas nama Sekretaris
Jenderal (Pengguna Barang), dengan tugas:
(1) menilai usulan Tukar Menukar (Ruilslag) dari Kuasa Pengguna

Barang/Kepala Satuan Kerja;
(2) menyusun rencana aset pengganti yang dibutuhkan;
(3) menyusun rencana kerja/jadwal pelaksanaan;



(4) melaporkan hasil kerja Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian
Perhubungan;

(5) taksiran harga dari instansi yang berkompeten.

c) Tahap Pengusulan Tukar Menukar (Ruilslag) kepada Menteri Keuangan,
dengan lampiran :
(1) Alasan permohonan Tukar Menukar (Ruilslag);
(2) Data aset yang dilepas:

(a) Nama dan spesifIkasi teknis Barang;
(b) Bukti kepemilikan;
(c) Perhitungan perkiraan nilai BMN berpedoman kepada instansi

yang berkompeten;
(3) Data aset pengganti.

d) Tahap Izin Prinsip Menteri Keuangan :
(1) Melakukan penelitian kelayakan permohonan tukar-menukar, baik

dari aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis;
(2) Melakukan penelitian data administrasi;
(3) Apabila diperlukan, melakukan penelitian fisik atas BMN berupa

selain tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan untuk
mencocokan data administratif yang ada, termasuk melakukan
perhitungan nilai Barang Milik Negara yang akan ditukarkan;

(4) Dalam hal usulan dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan
surat persetujuan tukar-menukaryang sekurang-kurangnyamemuat:
(1) Mitra tukar-menukar;
(2) Barang Milik Negara yang akan dilepas;
(3) Rencana kebutuhanbarang pengganti;
(4) Nilai Barang Milik Negara yang dilepas dan nilai limit

terendah barang pengganti.
(5) Dalam hal usulan tukar-menukar dengan nilai perolehan di atas

Rp.l 0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka Pengelola
Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan
PresidenIDPRsesuai batas kewenangannya.

e) Tahap Pelaksanaan
(1) Pengguna Barang melakukan pembahasan dengan mitra mengenai

rincian barang pengganti dengan mempertimbangkan nilai Barang
Milik Negara yang akan dipertukarkan.

(2) Berdasarkan basil pembahasan tersebut, Pengguna Barang dengan
mitra tukar-menukar melaksanakan penandatanganan perjanjian
tukar-menukar.

(3) Mitra tukar-menukar melaksanakan pekerjaan pengadaan barang
pengganti sesuai dengan surat perjanjian tukar-menukar.



f) Tahap Penelitian
(1) Setelah pelaksanaan pengadaan barang pengganti selesai, Pengguna

Barang melakukan penelitian barang pengganti dimaksud yang
meliputi :
(a) Meneliti kesesuaian barang pengganti dengan ketentuan

perjanjian danlatau addendumperjanjian;
(b) Meneliti kelengkapan dokumen administratif atas barang

pengganti.
(c) Membuat Berita Acara hasil penelitian

g) Tahap Serah Terima dan Penghapusan
(1) Pelaksanaan serah terima barang yang dipertukarkan antara

Pengguna Barang dan mitra tukar-menukar dilakukan:
(a) setelah barang pengganti sesuai dengan perjanjian dan siap

pakai secara fisik maupun secara administrasi, atau telah
disetorkannya selisih nilai barang dalam hal nilai Barang
Milik Negara lebih tinggi dari barang pengganti, yang
dituangkandalam berita acara serah terima barang.

(b) Berdasarkan berita acara serah terima tersebut, Pengguna
Barang melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara
yang dilepas dari Daftar Barang Pengguna dengan
menerbitkan keputusan penghapusan dan mencatat sebagai
Barang Milik Negara dalam daftar barang pengguna.

h) Tahap Laporan dan Pencatatan
(a) Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan penghapusan dengan

melampirkan berita acara serah terima dan keputusan penghapusan.
(b) Berdasarkan berita acara serah terima barang, keputusan

penghapusan barang, dan laporan pelaksanaan penghapusan barang
dari Daftar Pengguna Barang, Pengelola Barang menghapuskan
barang dimaksud dari Daftar Barang Milik Negara apabila barang
tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara.

(c) Dalam hal barang pengganti merupakan barang yang wajib
mendapatkan penetapan status penggunaan, Pengelola Barang
menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan.

(d) Barang pengganti dicatat sebagai Barang Milik Negara oleh
Pengguna Barang dalam Daftar Barang Pengguna, dan oleh
Pengelola Barang dalam Daftar Barang Milik Negara.

5.3 HIBAH
1. Umum

Hibah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara dari Pemerintah Pusat
kepada PemerintahDaerah atau kepada pihak lain tanpa memperolehpenggantian.
a. Hibah diusulkan oleh Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan atas nama

Dirjen/Kepala Badan kepada Sekretaris Jenderal.



b. Pertimbangan
Hibah Barang Milik Negara dilakukan untuk :
(1) kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan;
(2) penyelenggaraanPemerintah Daerah.

c. SubjekPelaksanaan Hibah dan Objek Hibah.
1) Pihak yang dapat melaksanakanhibah Barang Milik Negara adalah :

(a) Pengelola Barang, untuk tanah danlatau bangunan;
(b) Pengguna Barang, dengan persetujuanPengelola Barang, untuk

(I) Tanah danlatau bangunan yang dati awal pengadaannya
direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum
dalam dokumenpenganggaran;

(2) Tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dati dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

(3) Sebagian tanah yang berada pada Pengguna Barang;
(4) Selain tanah danlatau bangunan.

2) Pihak yang dapat menerimahibah adalah:
(a) Lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan organisasi

kemanusiaan, yang mendapatkan pemyataan tertulis dati instansi
teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah
sebagai lembaga termaksud;

(b) Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan dalam Pelaksanaan Hibah
a. Persyaratan Barang Milik Negara untuk dapat dihibahkan:

1) Barang Milik Negara yang dati awal perencanaan pengadaannya
dimaksudkan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen
penganggaran;

2) Bukan merupakan barang rahasia Negara, bukan merupakan barang yang
menguasai hajat hidup orang banyak, dan tidak digunakan lagi dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang, serta tidak
digunakan lagi dalam penyelenggaraanpemerintahan Negara;

3) Barang Milik Negara berasal dati hasil perolehan lain yang sah, dalam hal
ini berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap danlatau berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
ditentukan untuk dihibahkan;

4) Sebagian tanah pada pengguna dapat dihibahkan sepanjang dipergunakan
untuk pembangunan fasilitas umum yang tidak mendapatkan penggantian
kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan, fasilitas sosial dan
keagamaan;

5) Besaran nilai Barang Milik Negara yang dihibahkan:
(a) Nilai Barang Milik Negara hasil dari pelaksanaan kegiatan anggaran,

yang dari awal pengadaannya telah direncanakan untuk dihibahkan,
didasarkan pada realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran yang
bersangkutan;



(b) Nilai Barang Milik Negara selain huruf a) didasarkan pada :
(1) Tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Pengelola;
(2) Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh

Pengelola;
(3) Tanah: Estimasi terendah penilaian, menggunakan NJOP;
(4) Standar penilaian yang berlaku.

(c) Selain Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan Pengguna:
(1) Dilakukan oleh TimIPanitia dan dapat melibatkan Penilai;
(2) Dilakukan oleh TimIPanitia untuk mendapatkan nilai tertinggi

dari salah satu nilai tersebut dibawah ini :
Nilai pasar;
Nilai buku, yaitu nilai perolehan dikurangi penyusutan;
Nilai yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

6) Hibah atas Barang Milik Negara, yang sejak perencanaan pengadaannya
dimaksudkan untuk dihibahkan, tidak memerlukan persetujuan DPR dan
pelaksanaannya dilakukan setelah terlebih dahulu diaudit oleh aparat
pengawas funsional.

7) Barang Milik Negara yang dihibahkan harns digunakan sebagaimana
fungsinya pada saat dihibahkan, atau tidak diperbolehkan untuk
dimanfaatkan oleh danlatau dipindahtangankan kepada pihak lain.

b. Tata Cara Pelaksanaan Hibah
1) Tata cara hibah atas tanah danlatau bangunan yang dati sejak perencanaan

pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam
dokumen penganggaran.

a) Kuasa Pengguna Barang (Sekretaris DitjenlSekretaris Badan) mengajukan
usul hibah BMN kepada Pengguna (Sekretaris Jenderal)

b) Pengguna barang membentuk tim internal untuk melakukan persiapan
pengusulan hibah tanah danlatau bangunan dengan tugas :
(1) Menyiapkan dokumen anggaran beserta kelengkapannya;
(2) Melakukan penelitian data administratif, yaitu :

a) data tanah, antara lain status dan bukti kepemilikan, lokasi tanah,
luas, nilai tanah;

b) data bangunan, antara lain tabun pembuatan, konstruksi, luas, dan
status kepemilikan serta nilai bangunan.

(3) Melakukan penelitian fisik atas tanah dania tau bangunan yang akan
dihibahkan untuk mencocokkan data administratif yang ada;

(4) Hasil audit aparat pengawas fungsional;
(5) Penerima Hibah;
(6) Menyampaikan laporan basil penelitian dan data administratif dan

fisik kepada Pengguna Barang.
c) Pengguna BaranglSekretaris Jenderal mengajukan permintaan persetujuan

hibah tanah danlatau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai :
(1) Dokumen penganggaran yang menunjukkan bahwa yang diusulkan

sejak perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan;



(2) Calon penerima hibah;
(3) Rincian peruntukan. jenislspesifikasi, status dan bukti kepemilikan,

dan lokasi;
(4) Basil audit aparat pengawas fungsional;
(5) Hal lain yang dianggap perlu.

d) Penelitian, Evaluasi dan Persetujuan Hibah
(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kebenaran dokumen

penganggaran dan data administrasi sebagaimana tersebut pada
angka 2 huruf b. Apabila diperlukan, Pengelola Barang dapat
melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang akan
dihibahkan.

(2) Dalam hal usulan hibah tidak disetujui, Pengelola Barang
memberitahukan kepada pihak yang mengusulkan hibah, disertai
dengan alasannya.

(3) Dalam hal usulan hibah disetujui, Pengelola Barang menetapkan
surat persetujuan pelaksanaan hibah yang sekurang-kurangnya
memuat:
(a) Penerima hibah;
(b) Objek hibah, yaitu mengenai rincian tanah dan/ataubangunan;
(c) Nilai tanah danlatau bangunan;
(d) Peruntukan tanah dan/ataubangunan;
(e) Kewajiban Pengguna Barang untuk menghapus tanah dan/atau

bangunan yang akan dihibahkan dari daftar barang pengguna;
dan

(f) Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan
hibah kepada Pengelola Barang.

(4) Dalam hal hIbah tanah dan/atau bangunan tersebut nilainya di atas
Rp.lO.OOO.OOO.OOO,OO(sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang
terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada
Presiden;

e) Pelaksanaan, Penghapusan Hibah
(1) Berdasarkan persetujuan hibah sebagaimana tersebut, Pengguna

Barang melakukan serah terima atas tanah dan/atau bangunan yang
akan dihibahkan dengan penerima hibah, yang dituangkan dalam
berita acara serah terima barang dan naskah hibah;

(2) Berdasarkan berita acara serah terima barang tersebut, Pengguna
Barang danlatau Kuasa Pengguna Barang melaksanakan
penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang
Kuasa Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan dan
melaporkan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan
sejak diterbitkannyakeputusan penghapusan.

(3) Tembusan keputusan penghapusan barang dan berita acara serah
terima disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama satu bulan
setelah serah terima.



(4) Berdasarkan tembusan dokumen tersebut huruf j, Pengelola Barang
menghapuskan barang dimaksud dati Daftar Barang Milik Negara
dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang.

2) Tata cara hibah atas sebagian tanah yang berada pada Pengguna Barang
mengikuti ketentuan sebagaimana tersebut pada butir c.l) dengan pengecualian
persyaratan dan penelitian terkait dengan dokumen penganggarannya serta
persyaratan audit aparat pengawas fungsional.

3) Tata cara hibah Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.
a) Pengguna Barang membentuk Tim internal untuk melakukan persiapan

pengusulan hibah Barang Milik Negara dengan tugas:
(1) Melakukan penelitian data administratif Barang Milik Negara selain

tanah dan bangunan yang akan dihibahkan, yaitu tentang tahun
perolehan, spesif"tkasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai
perolehan;

(2) Melakukan penelitian fisik atas barang Milik Negara selain tanah
dan/atau bangunan yang akan dihibahkan untuk mencocokkan data
administratif yang ada;

(3) Menyampaikan laporan hasil penelitian data administratif dan fisik
kepada Pengguna Barang.

b) Penguna Barang mengajukan permintaan persetujuan kepada Pengelola
Barang untuk menghibahkan Barang Milik Negara dimaksud, dengan
disertai:
(1) Alasan untuk menghibahkan;
(2) Calon penerima hibah;
(3) Data Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang akan

dihibahkan, yaitu tahun perolehan, spesiftkasilidentitas teknis, buku
kepemilikan, dan nilai perolehan.

c) Pengelola barang melakukan penelitian kelayakan hibah dan data
administrasi sebagaimana tersebut pada angka 4 a.I). Apabila diperlukan,
Pengelola Barang dapat melakukan penelitian fisiko

d) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf c,
Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidaknya permohonan
tersebut.

e) Dalam hal usulan hibah tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan
kepada Pengguna Barang yang mengusulkan hibah, disertai dengan
a1asannya.

t) Dalam hal usulan hibah disetujui, Pengelola Barang menetapkan surat
persetujuan pelaksanaan hibah yang sekurang-kurangnya memuat :
(I) Barang Milik Negara yang dihibahkan;
(2) Pihak yang menerima hibah;
(3) Peruntukan Barang Milik Negara yang dihibahkan;
(4) Kewajiban Pengguna Barang menetapkan jenis, jumlah, dan nilai

Barang Milik Negara yang akan dihibahkan.



g) Dalam hal nilai perolehan Barang Milik Negara selain tanah danlatau
bangunan tersebut di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah),
Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan pennohonan persetujuan
kepada Presiden atau DPR sesuai batas kewenangannya.

h) Berdasarkan persetujuan hibah sebagaimana tersebut huruf f, Pengguna
barang melakukan serah terima Barang Milik Negara yang dihibahkan
dangan penerima hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima
barang dan naskah hibah.

i) Berdasarkan berita acara serah terima tersebut, Pengguna Barang
menerbitkan keputusan penghapusan sesuai dengan batas kewenangan.

j) Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang menghapuskan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau
Kuasa Pengguna, dan melaporkan penghapusan tersebut kepada pengelola
barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak serah terima disertai tembusan
berita acara, naskah hibah, dan keputusan penghapusan.

k) Berdasarkan laporan tersebut huruf j, Pengelola Barang menghapuskan dari
Daftar Barang Milik Negara apabila barang tersebut ada dalam Daftar
Barang Milik Negara.

5.4 PENYERTAAN MODAL NEGARA (pMN)
a. Umum

Penyertaan Modal Negara adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang
semula merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Negara
yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modaVsaham Negara pada Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan
Hukum lainnya yang dimiliki NegaraIDaerah.
1) Tujuan dilakukannya Penyertaan Modal Negara, dalam rangka :

a) pendirian,
b) pengembangan, dan
c) peningkatan kinerja
pada Badan Usaha Milik NegaraIDaerah atau Badan Hukum lainnya yang
dimiliki Negara/Daerah.

2) Pertimbangan dilakukannya Penyertaan Modal Negara:
Sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik
NegaraIDaerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki NegaraIDaerah dalam
rangka penugasan pemerintah dengan pertimbangan Barang Milik Negara
tersebut akan lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik
NegaraIDaerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki NegaralDaerah, baik
yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

3) Barang Milik Negara yang dapat dilakukan Penyertaan Modal Negara :
a) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
b) Tanah danlatau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan

untuk disertakan sebagai modal pemerintah pusat sesuai yang tercantum
dalam dokumen penganggarannya; serta

c) Selain tanah dan/atau bangunan.



4) Subjek Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara:
a) Pihak-pihak yang dapat melaksanakan Penyertaan Modal Negara adalah:

(l) Pengelola Barang, untuk tanah danlatau bangunan yang berada pada
Pengelola Barang.

(2) Pengguna Barang, dengan persetujuan Pengelola Barang untuk:
(a) Barang Milik Negara berupa tanah danlatau bangunan yang

dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai
modal pemerintah pusat sesuai yang tercantum dalam dokumen
pengganggaran;

(b) Barang Milik Negara selain tanah danlatau bangunan.
b) Pihak-pihak yang dapat menerima Penyertaan Modal Negara.

(l) Badan Usaha Milik Negara;
(2) Badan Usaha Milik Daerah;
(3) Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah.

b. Ketentuan dalam pela.ksanaan Penyertaan Modal Negara:
1) Berasal dari Barang Milik Negara.

a) Pengajuan Penyertaan Modal Negara atas Barang Milik Negara yang dari
awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai Penyertaan
Modal Negara dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

b) Pengajuan Penyertaan Modal Negara pada butir a dilaksanakan selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan setelah penetapan status penggunaannya oleh
Pengelola Barang.

c) Dalam hal pengajuan penyertaan modal tersebut dilakukan setelah batas
waktu tersebut butir b, penerima/calon penerima penyertaan modal
dimaksud dikenakan sewa penggunaan Barang Milik Negara terhitung
sejak tanggal penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam
butirb.

d) Nilai Penyertaan Modal Negara
(1) Tanah danlatau bangunan ditetapkan oleh Pengelola,

(a) Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh
Pengelola;

(b) Tanah: Estimasi terendah penilaian, mengguna.kan NJOP;
(c) Standar penilaian yang berlaku.

(2) Selain Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan Pengguna:
(a) dilakukan oleh Tim/Panitia dan dapat melibatkan Penilai.
(b) dilakukan oleh Tim/Panitia untuk mendapatkan nilai tertinggi

dari salah satu nilai tersebut dIbawah ini:
~ Nilai pasar;
~ Nilai buku, yaitu nilai perolehan dikurangi penyusutan;
~ Nilai yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

2) Kegiatan dan anggaran dari awal direncanakan untuk disertakan sebagai
Penyertaan Modal Negara .



a) Nilainya berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran.
b) Barang Milik Negara selain butir a nilainya didasarkan hasil penilaian

sebagai berikut :
(1) Tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Pengelola

(a) Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh
Pengelola;

(b) Tanah: Estimasi terendah penilaian, menggunakanNJOP;
(c) Standar penilaian yang berlaku.

(2) Selain Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan Pengguna:
(a) dilakukan oleh Tim/Panitia dan dapat melibatkan Penilai.
(b) dilakukan oleh Tim/Panitia untuk mendapatkan nilai tertinggi

dari salah satu nilai tersebut dibawah ini:
» Nilai pasar;
» Nilai buku, yaitu nilai perolehan dikurangi penyusutan;
» Nilai yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

3) Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara atas Barang Milik Negara yang dari
awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai Penyertaan Modal
Negara, terlebih dahulu harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional
pemerintah untuk menentukan kewajaran Barang Milik Negara yang akan
disertakan sebagai Penyertaan Modal Negara dibandingkan realisasi
pelaksanaan kegiatan anggaran.

4) Dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Negara, Pengelola Barang dapat
mempersyaratkan adanya pernyataan tidak keberatan dari pemegang saham atau
instansi yang dianggap kompeten mewakili pemegang saham.

5) Persyaratan tersebut butir 4 tidak diperlukan untuk Penyertaan Modal Negara
atas Barang Milik Negara yang dari awal pengadaannya telah direncanakan
untuk penyertaan modal Pemerintah Pusat.

6) Setiap Penyertaan Modal Negara atas Barang Milik Negara ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

7) Pengajuan rancangan peraturan pemerintah penetapan Penyertaan Modal
Negara kepada Presiden dilakukan oleh Pengelola Barang.

8) Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Penyertaan Modal Negara
dibebankan pada penerima Penyertaan Modal Negara.

c. Tata Cara PelaksanaanPenyertaan Modal Negara.
1) Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang

yang dari awal pengadaannya, sebagaimana tercantum dalam dokumen
penganggarannya, direncanakan untuk disertakan sebagai Penyertaan Modal
Negara.
a) Kuasa Pengguna Anggaran, setelah tahun anggaran berakhir

(1) menerima laporan dari Penyedia Barang Jasa bahwa pekerjaan telah
selesai dilaksanakan;

(2) melaporkan kepada Pimpinan Sub Sektor (Dirjen/K.epala Badan)
untuk melakukan serah terima operasional kepada BUMN;



b) DirjenIKepala Badan (sebagai pembantu pengguna barang) mengajukan
usul penetapan status penggunaan dan Penghapusan Barang Milik Negara
dengan tindak lanjut dijadikan Penyertaan Modal Negara kepada
Pengguna (Menteri Perhubungan), sekaligus dengan data dan dokumen
pendukung.

c) Pengguna Barang membentuk tim internal yang bertugas antara lain:
I) Menyiapkan kelengkapan data administrasi sekurang-kurangnya

meliputi:
(a) Surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang sahamlInstansi

yang dianggap kompeten mewakili pemegang saham untuk
kegiatan yang dalam perencanaan awalnya untuk disertakan
sebagai Penyertaan Modal Negara;

(b) dokumen anggaran (DIPA, POK, RKAKL, SAPSK);
(c) nilai realisasi pelaksanaan anggaran;
(d) hasil audit aparat pengawas fungsional pemerintah;
(e) BASTO dari Pengguna Barang kepada penerima Penyertaan

Modal Negara;
2) Melakukan pengkajian;
3) Menyampaikan laporan hasil kerja tim kepada Pengguna Barang.

d) Pengguna Barang mengajukan usulan penetapan status penggunaan dan
Penghapusan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut dijadikan
Penyertaan Modal Negara kepada Pengelola Barang dengan disertai:
(1) Penjelasan/pertimbanganmengenai usul dimaksud;
(2) Kelengkapan data administrasi;
(3) Hasil kajian too internal.

e) Pengelola Barang melakukan evaluasi mengenai kelayakan usulan
Pengguna Barang. Dalam hal berdasarkan evaluasi tersebut Pengelola
menganggap usulan tersebut layak, Pengelola menerbitkan surat
persetujuan Penyertaan Modal Negara dimaksud dan menyiapkan
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal tersebut.

f) Dalam hal nilai penyertaan modal dOOaksuddiatas Rp.lO.OOO.OOO.OOO,OO
(sepuluh milyar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permintaan
persetujuan kepada Presiden disertai dengan rancangan peraturan
pemerintah mengenai penetapan modal Negara dimaksud untuk ditetapkan
Presiden.

g) Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang penetapan Penyertaan Modal
Negara dimaksud, Pengguna Barang menerbikan Surat Keputusan
Penghapusan yang selanjutnya melakukan serah terima barang dengan
penerima Penyertaan Modal Negara yang dituangkan dalam berita acara
serah terOOabarang.

h) Pengguna Barang menyampaikan laporan kepada Pengelola Barang
disertai dengan berita acara serah terima barang dan keputusan
penghapusan.



i) Berdasarkan laporan tersebut, Pengelola Barang menghapuskan dari
Daftar Barang Milik Negara dengan menerbitkan keputusan penghapusan
barang apabila barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara.

2) Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan
(l) Dirjen/Kepala Badan (sebagai pembantu pengguna barang) kepada

Pengguna (Menteri Perhubungan) mengajukan usul Penghapusan Barang
Milik Negara dengan tindak lanjut dijadikan Penyertaan Modal Negara,
sekaligus dengan data dan dokumen pendukung.

(2) Pengguna Barang dan Sub Sektor terkait melakukan inventarisasi Barang
Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan, yang direncanakan untuk
dijadikan Penyertaan Modal Negara, serta identifikasi pihak penerimaan
penyertaan modal berdasarkan tujuan dan pertimbangan.

(3) Pengguna Barang melakukan persiapan Penyertaan Modal Negara dengan
membentuk tim internal yang bertugas antara lain :
(a) Menyiapkan kelengkapan data administrasi sekurang-kurangnya

meliputi:
- Kartu identitas barang;
- Daftar barang yang diusulkan dengan sekurang-kurangnya

memuatjenis,jumlah, kondisi, harga dan taboo perolehan;
Surat penetapan status penggunaan Barang Milik Negara yang
diusulkan.

(b) Melakukan penelitian mengenai Barang Milik Negara yang akan
disertakan sebagai Penyertaan Modal Negara.

(c) Menyampaikan laporan hasil kerja tim kepada Pengguna Barang.
(4) Pengguna Barang mengajukan usulan Penyertaan Modal Negara atas

Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola
Barang, dengan disertai :
(a) penjelasan/pertimbangan;
(b) kelengkapan data administrasi;
(c) basil kajian tim internal; dan
(d) perhitungan kuantitatif yang mencantumkan perbandingan keootungan

bagi pernerintab atas penyertaan modal dalam bentuk pemanfaatan
Barang Milik Negara.

(5) Persetujuan Pengelola Barang
(a) Pengelola Barang melakukan kajian dan penelitian atas usulan

Pengguna Barang untuk menentukan kesesuaian usulan dengan tujuan
dan pertimbangan serta disetujui atau ditolak usul Penyertaan Modal
Negara tesebut.

(b) Dalam hal usulan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat
persetujuan Penyertaan Modal Negara.

(c) Dalarn hal nilai perolehan Barang Milik Negara tersebut di atas
Rp.lOO.OOO.OOO.OOO,OO(seratus milyar rupiah), maka:
(a) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan

Penyertaan Modal Negara kepada DPR;



(b) Berdasarkan surat persetujuan dari DPR, Pengelola Barang
mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang PenyeItaan
Modal Negara kepada Presiden wltuk ditetapkan.

(d) Dalam hal nilai perolehan Barang MiHk Negara di atas Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan
Rp.lOO.OOO.OOO.OOO,OO(serams milyar rupiah), Pengelola barang
mengajukan permohonan persetujuan Penyertaan Modal Negara
kepada Presiden disertai, rancangan peramran pemerintah tentang
Penyertaan Modal Negara untuk ditetapkan.

(e) Dalam hal Barang Milik Negara dari awal perencanaan pengadaannya
diperuntukkan sebagai Penyertaan Modal Negara sesuai dokumen
allggarannya, tidak diperlukall persetujuan DPR.

(6) Pengelola barang mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah tent.ang
Penyertaan Modal Negara kepada Presiden.

(7) Setelah Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara
ditetapkan, Pengguna Rarang melakukan serah terima barang dengan
penenma Penyertaan Modal Negara yang dituangkan dalam benta acara
serah terima barang.

(8) Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang penetapan Penyertaan Modal
Negara dimaksud, Pengguna Barang menerbikan Surat Keputusan
Penghapusan yang selanjutnya melakukan serah terima barang dengan
pcncrima Pcnycrtaan Modal Ncgara yang dituangkan dalam bcrita acara
serah terima barallg.

(9) Pengguna Barang menyampaikan laporan kepada Pengelola Barang
disertai dengan berita acara serah terima barang dan keputusan
pellghapusall.

(10) Berdasarkan laporan tersebut, Pengelola Barang menghapuskan dan
Daftar Rarang Milik Negara dengan menerbitkan keputusan penghapusan
barang apabila barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara .
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