








 

 

3. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang mengajukan persetujuan 
penetapan status penggunaan barang milik daerah kepada Bupati; 

4. Status penggunaan barang milik daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

5. Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang, Bupati 
melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna 
Barang disertai alasan; dan 

6. Masing-masing Pengguna Barang melalui Pengurus/Penyimpan Barang wajib 
melakukan penatausahaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing 
Pengguna Barang setelah status penggunaannya ditetapkan oleh Bupati. 

Standar Operasional Prosedur Penggunaan Barang Milik Daerah oleh Pengelola 
Barang dilakukan dengan mekanisme: 

1. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan 
barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya 
yang sah kepada Pengelola Barang; 

2. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian 
atas permohonan Pengguna Barang, terhadap kelengkapan dan kesesuaian 
dokumen yang dipersyaratkan; 

3. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang menetapkan status penggunaan 
barang milik daerah; 

4. Status penggunaan barang milik daerah, ditetapkan dengan Keputusan 
Pengelola Barang; 

5. Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang, 
Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang 
disertai alasan; dan 

6. Masing-masing Pengguna Barang melalui Pengurus/Penyimpan Barang wajib 
melakukan penatausahaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing 
Pengguna Barang setelah status penggunaannya ditetapkan oleh Pengelola 
Barang. 

A. Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah  

Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan berdasarkan: 

1. Inisiatif dari Bupati; dan 

2. Permohonan dari Pengguna Barang lama. 

Standar Operasional Prosedur Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik 
Daerah berdasarkan inisiatif Bupati dilakukan dengan pemberitahuan terlebih 
dahulu kepada Pengguna Barang. 

Standar Operasional Prosedur Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik 
Daerah berdasarkan permohonan dari Pengguna Barang lama dilakukan dengan 
mekanisme: 

1. Pengguna Barang lama mengajukan permohonan pengalihan status barang 
milik daerah yang berada dalam penguasaannya dan tidak digunakan tanpa 

kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan barang milik daerah pengganti 
kepada Bupati melalui Pengelola Barang; 

2. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian 
atas permohonan Pengguna Barang, terhadap kelengkapan dan kesesuaian 
dokumen yang dipersyaratkan; 

3. Dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, Pengelola Barang dapat meminta 
keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang lama dan meminta 
konfirmasi kepada calon Pengguna Barang baru; 

4. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang mengajukan persetujuan 
pengalihan status penggunaan barang milik daerah kepada Bupati; 

5. Persetujuan pengalihan status penggunaan barang milik daerah, ditetapkan 
dengan Surat Persetujuan Bupati; 

6. Berdasarkan persetujuan Bupati, pengguna Barang lama melakukan serah 
terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru paling lama 1 (satu) 

bulan sejak persetujuan pengalihan status penggunaan barang milik daerah 
dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); 

 



 
 

7. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengguna Barang lama 
melakukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang atas barang milik 
daerah yang dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang baru 
dari daftar barang pada Pengguna Barang Lama paling lama 1 (satu) minggu 
sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST); 

8. Penghapusan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Pengelola 
Barang; 

9. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Keputusan Pengelola Barang tentang 
penghapusan barang milik daerah dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan 
kepada Pengguna Barang baru paling lama 1 (satu) minggu sejak keputusan 
penghapusan ditetapkan; 

10. Berdasarkan persetujuan Bupati, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan 
keputusan penghapusan barang milik daerah, masing–masing Pengguna 
Barang melalui Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang wajib melakukan 
pencatatan dalam penatausahaan barang milik daerah; dan 

11. Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang, Bupati 
menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan. 

B. Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah  

Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah dilakukan pada barang milik 
daerah 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 daerah tersebut setelah 
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati. 

Standar Operasional Prosedur Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah 
dilakukan dengan mekanisme: 

1. Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara barang milik daerah 
mengajukan permohonan penggunaan sementara barang milik daerah kepada 
Bupati melalui Pengelola Barang; 

2. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian 
atas permohonan penggunaan sementara, terhadap kelengkapan dan 
kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan; 

3. Dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, Pengelola Barang dapat meminta 
keterangan dan konfirmasi serta klarifikasi kepada Pengguna Barang yang akan 
menggunakan sementara barang milik daerah; 

4. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang mengajukan persetujuan 
penggunaan sementara barang milik daerah kepada Bupati; 

5. Persetujuan penggunaan sementara barang milik daerah, ditetapkan dengan 
Surat Persetujuan Bupati; 

6. Berdasarkan persetujuan Bupati, penggunaan sementara barang milik daerah 
dituangkan dalam naskah perjanjian penggunaan sementara barang milik 
daerah antara Pengguna Barang dengan Pengguna Barang sementara; 

7. Berdasarkan naskah perjanjian penggunaan sementara barang milik daerah, 
Pengguna Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada 
Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara barang milik daerah 
paling lama 1 (satu) bulan sejak persetujuan penggunaan sementara barang 
milik daerah dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan 

8. Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang, Bupati 
menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan. 

Standar Operasional Prosedur perpanjangan penggunaan sementara barang 
milik daerah dilakukan sebagaimana Standar Operasional Prosedur pelaksanaan 
penggunaan sementara barang milik daerah awal yang diajukan kepada Bupati 
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan sementara barang 
milik daerah berakhir. 

 
 
 
 
 
 



 
 

C. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh 
pihak lain 

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh 
pihak lain dilakukan pada barang milik daerah yang telah ditetapkan status 
penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan untuk dioperasikan oleh 
pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi 
OPD yang bersangkutan. 

Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu 
penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan 
pada pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah dan dilarang melakukan 
pengalihan atas pengoperasian barang milik daerah tersebut kepada pihak lainnya 
dan/atau memindahtangankan barang milik daerah bersangkutan. 

Bupati dapat menarik penetapan status barang milik daerah untuk 
dioperasikan oleh pihak lain dalam hal pemerintah daerah akan menggunakan 
kembali untuk penyelenggaraan pemerintah daerah atau pihak lainnya. 

Standar Operasional Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik 
Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dilakukan dengan mekanisme: 

1. Pengguna Barang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati 
melalui Pengelola Barang; 

2. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian 

atas permohonan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh 
pihak lain, terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang 
dipersyaratkan; 

3. Dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, Pengelola Barang dapat meminta 
keterangan dan konfirmasi serta klarifikasi kepada Pengguna Barang yang akan 
mengajukan permohonan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan 
oleh pihak lain; 

4. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang mengajukan persetujuan 
penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain kepada 
Bupati; 

5. Persetujuan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak 
lain, ditetapkan dengan Surat Persetujuan Bupati; 

6. Status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain, 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

7. Berdasarkan keputusan Bupati, penggunaan barang milik daerah untuk 
dioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalam naskah perjanjian antara 
Pengguna Barang dengan pimpinan pihak lain; 

9. Berdasarkan naskah perjanjian, Pengguna Barang melakukan serah terima 
barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain kepada pimpinan pihak 
lain dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan 

10. Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang, Bupati 
menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan. 

Standar Operasional Prosedur perpanjangan pelaksanaan penggunaan barang 
milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dilakukan sebagaimana Standar 
Operasional Prosedur pelaksanaan penggunaan barang milik daerah untuk 
dioperasikan oleh pihak lain awal yang diajukan kepada Bupati paling lambat 3 
(tiga) tahun sebelum jangka waktu penggunaan barang milik daerah berakhir. 

 
I. PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH 

Bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa: 

1. Sewa; 

2. Pinjam Pakai; 

3. KSP; 

4. BGS atau BSG; atau 

5. KSPI. 
 
 
 



 
 
Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi; 

1. tanah dan/atau bangunan; dan 

2. Selain tanah dan/atau bangunan. 

A. Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Sewa 

Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Sewa dilakukan dengan 
tujuan: 

1. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak 
dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah; 

2. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan 
fungsi Pengguna Barang; dan/atau 

3. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah. 

Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan 
pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Barang milik daerah yang dapat disewa berupa: 

1. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang 
kepada Bupati; 

2. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna 
Barang; dan/atau 

3. selain tanah dan/atau bangunan. 

Pelaksanaan sewa barang milik daerah dilakukan oleh: 

1. Pengelola Barang; dan 

2. Pengguna Barang. 

Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam 
Bentuk Sewa oleh Pengelola Barang, dilakukan dengan mekanisme: 

1. Calon Penyewa mengajukan permohonan sewa barang milik daerah kepada 
Pengelola Barang disertai dengan dokumen pendukung; 

2. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian 
terhadap surat permohonan sewa barang milik daerah dan dokumen 
pendukung, untuk menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari 
calon penyewa; 

3. Dalam melakukan penelitian terhadap barang milik daerah yang akan disewa, 
Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang 
menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang 
diajukan untuk disewakan; 

4. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang mengajukan persetujuan sewa 
barang milik daerah kepada Bupati; 

5. Persetujuan sewa barang milik daerah, ditetapkan dengan Surat Persetujuan 
Bupati; 

6. Berdasarkan persetujuan Bupati pelaksanaan sewa barang milik daerah 
dituangkan dalam naskah perjanjian sewa pemanfaatan barang milik daerah 
antara Penyewa dengan Bupati diatas kertas bermaterai sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan ; 

7. Penandatanganan naskah perjanjian sewa pemanfaatan barang milik daerah, 
dilakukan setelah dilakukan pembayaran sekaligus secara tunai paling lambat 
2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya naskah perjanjian sewa barang 
milik daerah; dan 

8. Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengelola Barang, Bupati 
menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa 
dengan disertai alasan. 

Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam 
Bentuk Sewa oleh Pengguna Barang, dilakukan dengan mekanisme: 

1. Calon Penyewa mengajukan permohonan sewa barang milik daerah kepada 

Pengguna Barang disertai dengan dokumen pendukung; 
 
 



 
 

2. Pengguna Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan sewa 
barang milik daerah dan dokumen pendukung, untuk menguji atas kelayakan 
penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa; 

3. Berdasarkan hasil penelitian, Pengguna Barang mengajukan persetujuan sewa 
barang milik daerah kepada Pengelola Barang; 

4. Persetujuan sewa barang milik daerah, ditetapkan dengan Surat Persetujuan 
Pengelola Barang; 

5. Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, pelaksanaan sewa barang milik 
daerah dituangkan dalam naskah perjanjian sewa pemanfaatan barang milik 
daerah antara Penyewa dengan Pengelola Barang diatas kertas bermaterai 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; 

6. Penandatanganan naskah perjanjian sewa pemanfaatan barang milik daerah, 
dilakukan setelah dilakukan pembayaran sekaligus secara tunai paling lambat 
2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya naskah perjanjian sewa barang 
milik daerah; dan 

7. Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang, 
Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan 
sewa dengan disertai alasan. 

Standar Operasional Prosedur perpanjangan sewa pemanfaatan barang milik 
daerah dilakukan sebagaimana Standar Operasional Prosedur pelaksanaan sewa 
pemanfaatan barang milik daerah awal yang diajukan kepada Bupati untuk barang 
milik daerah pada Pengelola Barang dan Kepada Pengelola Barang untuk barang 
milik daerah pada Pengguna Barang, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka 
waktu sewa pemanfaatan barang milik daerah berakhir. 

B. Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Pinjam Pakai  

Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Pinjam Pakai dilaksanakan 
dengan pertimbangan mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak 
dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang 
dan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan. 

Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh: 

1. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; 
dan 

2. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna 
Barang. 

Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk 
Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang, dilakukan dengan mekanisme: 

1. Calon Peminjam Pakai mengajukan permohonan pinjam pakai barang milik 
daerah kepada Pengelola Barang; 

2. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian 
terhadap permohonan pinjam pakai barang milik daerah; 

3. Penelitian atas permohonan pinjam pakai, meliputi: 

a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang milik 
daerah; 

b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan 

c. jangka waktu pinjam pakai. 

4. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang mengajukan persetujuan pinjam 
pakai barang milik daerah kepada Bupati; 

5. Persetujuan pinjam pakai barang milik daerah, ditetapkan dengan Surat 
Persetujuan Bupati; 

6. Berdasarkan persetujuan Bupati, pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah 
dituangkan dalam naskah perjanjian pinjam pakai barang milik daerah antara 
Bupati dengan peminjam pakai diatas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

 
 



 
 

7. Perjanjian pinjam pakai barang milik daerah, ditindaklanjuti dengan penyerahan 
objek pinjam pakai dari Pengelola Barang kepada Peminjam pakai yang 
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan 

8. Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati 
menerbitkan surat penolakan pinjam pakai kepada calon peminjam pakai dengan 
disertai alasan. 

Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk 
Pinjam Pakai oleh Pengguna Barang, dilakukan dengan mekanisme: 

1. Calon Peminjam Pakai mengajukan permohonan pinjam pakai barang milik 
daerah kepada Pengguna Barang; 

2. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian 
terhadap permohonan pinjam pakai barang milik daerah; 

3. Penelitian atas permohonan pinjam pakai, meliputi: 

a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang milik 
daerah; 

b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan 

c. jangka waktu pinjam pakai. 

4. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang mengajukan persetujuan pinjam 
pakai barang milik daerah kepada Bupati; 

5. Persetujuan pinjam pakai barang milik daerah, ditetapkan dengan Surat 
Persetujuan Bupati; 

6. Berdasarkan persetujuan Bupati, pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah 
dituangkan dalam naskah perjanjian pinjam pakai barang milik daerah antara 
Pengelola Barang dengan peminjam pakai diatas kertas bermaterai sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan ; 

7. Perjanjian pinjam pakai barang milik daerah, ditindaklanjuti dengan penyerahan 
objek pinjam pakai dari Pengguna Barang kepada Peminjam pakai yang 
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan 

8. Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati melalui 
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang dengan disertai 
alasan. 

Standar Operasional Prosedur perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah 
dilakukan sebagaimana Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pinjam pakai 
barang milik daerah awal yang diajukan kepada Pengelola Barang paling lambat 2 
(dua) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah berakhir. 

C. Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk KSP  

Pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP dilaksanakan dalam rangka 
mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah dan/atau 
meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. 

KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak 
cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, 

dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah yang 
dikerjasamakan. 

Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah: 

1. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah yang 
berada pada Pengelola Barang; atau 

2. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik 
daerah yang berada pada Pengguna Barang. 

Pelaksanaan KSP untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang 
dilakukan berdasarkan: 

1. Inisiatif Bupati; atau 

2. Permohonan pihak lain. 

Standar Operasional Prosedur pelaksanaan KSP untuk barang milik daerah yang 
berada pada Pengelola Barang berdasarkan inisiatif Bupati dituangkan dalam bentuk 

rekomendasi KSP barang milik daerah yang berasal dari rencana kebutuhan yang 
disampaikan oleh Pengguna Barang. 

 



 
 
Standar Operasional Prosedur pelaksanaan KSP untuk barang milik daerah yang 

berada pada Pengelola Barang berdasarkan permohonan pihak lain dilakukan dengan 
mekanisme: 

1. Mitra KSP mengajukan permohonan KSP barang milik daerah kepada Bupati; 

2. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian 
administrasi atas dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan KSP; 

3. Apabila hasil penelitian administrasi, barang milik daerah dapat dilakukan KSP, 
Bupati membentuk Tim KSP dan menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang 
dan Tim OPD teknis yang berkompeten untuk melakukan penilaian dan analisis 
barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna mengetahui nilai wajar atas 
barang milik daerah bersangkutan; 

4. Berdasarkan hasil penelitian dan laporan analisis, Pengelola Barang mengajukan 
persetujuan pelaksanaan KSP kepada Bupati sebagai bagian dalam menentukan 
pelaksanaan KSP; 

5. Persetujuan pelaksanaan KSP barang milik daerah, ditetapkan dengan Surat 
Persetujuan Bupati; 

6. Status pelaksanaan KSP barang milik daerah, ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati; 

7. Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP, Bupati dan Mitra KSP menandatangani 
Perjanjian KSP yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak 

tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) 
tahun sejak keputusan pelaksanaan KSP ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan 
penandatanganan perjanjian KSP, keputusan pelaksanaan KSP, dinyatakan tidak 
berlaku; 

8. Penandatanganan perjanjian, dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti 
pembayaran kontribusi tetap tahun pertama; 

9. Perjanjian KSP, ditindaklanjuti dengan penyerahan objek KSP dari Pengelola 
Barang kepada mitra KSP yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima 
(BAST); dan 

10. Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati melalui 
Pengelola Barang memberitahukan kepada Mitra KSP dengan disertai alasan. 

Standar Operasional Prosedur pelaksanaan KSP untuk barang milik daerah yang 
berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan mekanisme: 

1. Mitra KSP mengajukan permohonan KSP barang milik daerah kepada Pengguna 
Barang; 

2. Pengguna Barang mengajukan persetujuan pelaksanaan KSP kepada Pengelola 
Barang atas permohonan mitra KSP dengan melampirkan surat pernyataan 
Pengguna Barang bahwa barang milik daerah yang akan menjadi objek KSP tidak 
sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan 
pelaksanaan KSP barang milik daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas 
dan fungsi SKPD; 

3. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian 
administrasi atas dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan KSP; 

4. Apabila hasil penelitian administrasi, barang milik daerah dapat dilakukan KSP, 
Bupati membentuk Tim KSP dan menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang 
dan Tim OPD teknis yang berkompeten untuk melakukan penilaian dan analisis 
barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna mengetahui nilai wajar atas 
barang milik daerah bersangkutan; 

5. Berdasarkan hasil penelitian dan laporan analisis, Pengelola Barang memberikan 
persetujuan pelaksanaan KSP kepada Pengguna Barang; 

6. Persetujuan pelaksanaan KSP barang milik daerah, ditetapkan dengan surat 
persetujuan Pengelola Barang; 

7. Berdasarkan surat persetujuan pelaksanaan KSP barang milik daerah, 
pelaksanaan KSP ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

 
 
 
 
 



 
 

8. Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP, Pengelola Barang dan Mitra KSP 
menandatangani Perjanjian KSP yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun 
terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP, apabila dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan KSP ditetapkan tidak 
ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian KSP, keputusan pelaksanaan 
KSP, dinyatakan tidak berlaku; 

9. Penandatanganan perjanjian, dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti 
pembayaran kontribusi tetap tahun pertama; 

10. Perjanjian KSP, ditindaklanjuti dengan penyerahan objek KSP dari Pengelola 
Barang kepada mitra KSP yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima 
(BAST); dan  

11. Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, 
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang dengan disertai 
alasan. 

Standar Operasional Prosedur perpanjangan pelaksanaan KSP untuk barang milik 
daerah yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang dilakukan 
sebagaimana Standar Operasional Prosedur pelaksanaan KSP awal yang diajukan 
kepada Bupati paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu KSP 
dengan melampiri; 

1. proposal perpanjangan KSP; 

2. data dan kondisi objek KSP; dan 

3. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima) 
tahun terakhir. 

D. Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk BGS DAN BSG  

Pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk BGS dan BSG dilaksanakan 
dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah 
dan/atau meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. 

BGS dan BSG atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau 
tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, 
pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah 
yang dikerjasamakan. 

Pihak yang dapat melaksanakan BGS dan BSG adalah: 

1. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah yang 
berada pada Pengelola Barang; atau 

2. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik 
daerah yang berada pada Pengguna Barang. 

Pelaksanaan BGS dan BSG untuk barang milik daerah yang berada pada 
Pengelola Barang dilakukan berdasarkan: 

1. Inisiatif Bupati; atau 

2. Permohonan pihak lain. 

Standar Operasional Prosedur pelaksanaan BGS dan BSG untuk barang milik 

daerah yang berada pada Pengelola Barang berdasarkan inisiatif Bupati dituangkan 
dalam bentuk rekomendasi BGS dan BSG barang milik daerah yang berasal dari 
rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang. 

Standar Operasional Prosedur pelaksanaan BGS dan BSG untuk barang milik 
daerah yang berada pada Pengelola Barang berdasarkan permohonan pihak lain 
dilakukan dengan mekanisme: 

1. Mitra BGS dan BSG mengajukan permohonan BGS dan BSG barang milik daerah 
kepada Bupati; 

2. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian 
administrasi atas dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan BGS dan 
BSG; 

3. Apabila hasil penelitian administrasi, barang milik daerah dapat dilakukan BGS 
dan BSG, Bupati membentuk Tim BGS dan BSG dan menugaskan Penilai melalui 
Pengelola Barang dan Tim OPD teknis yang berkompeten untuk melakukan 
penilaian dan analisis barang milik daerah yang akan dilakukan BGS dan BSG 
guna mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah bersangkutan; 

 



 
 

4. Berdasarkan hasil penelitian dan laporan analisis, Pengelola Barang mengajukan 
persetujuan pelaksanaan BGS dan BSG kepada Bupati sebagai bagian dalam 
menentukan pelaksanaan BGS dan BSG; 

5. Persetujuan pelaksanaan BGS dan BSG barang milik daerah, ditetapkan dengan 
Surat Persetujuan Bupati; 

6. Status pelaksanaan BGS dan BSG barang milik daerah, ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati; 

7. Berdasarkan keputusan pelaksanaan BGS dan BSG, Bupati dan Mitra BGS dan 
BSG menandatangani Perjanjian BGS dan BSG yang dilakukan paling lambat 1 
(satu) tahun terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan BGS dan 
BSG, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan 
BGS dan BSG ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan 
perjanjian BGS dan BSG, keputusan pelaksanaan BGS dan BSG, dinyatakan tidak 
berlaku; 

8. Penandatanganan perjanjian, dilakukan setelah mitra BGS dan BSG 
menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama; 

9. Perjanjian BGS DAN BSG, ditindaklanjuti dengan penyerahan objek BGS DAN 
BSG dari Pengelola Barang kepada mitra BGS dan BSG yang dituangkan dalam 
Berita Acara Serah Terima (BAST); dan 

10. Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati melalui 
Pengelola Barang memberitahukan kepada Mitra BGS dan BSG dengan disertai 
alasan. 

Standar Operasional Prosedur pelaksanaan BGS dan BSG untuk barang milik 
daerah yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan mekanisme: 

1. Mitra BGS dan BSG mengajukan permohonan BGS dan BSG barang milik daerah 
kepada Pengguna Barang; 

2. Pengguna Barang mengajukan persetujuan pelaksanaan BGS dan BSG kepada 
Pengelola Barang atas permohonan mitra BGS dan BSG dengan melampirkan 
surat pernyataan Pengguna Barang bahwa barang milik daerah yang akan 
menjadi objek BGS dan BSG tidak sedang digunakan dalam rangka 
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan pelaksanaan BGS dan BSG barang 
milik daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD; 

3. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian 
administrasi atas dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan BGS dan 
BSG; 

4. Apabila hasil penelitian administrasi, barang milik daerah dapat dilakukan BGS 
dan BSG, Bupati membentuk Tim BGS dan BSG dan menugaskan Penilai melalui 
Pengelola Barang dan Tim OPD teknis yang berkompeten untuk melakukan 
penilaian dan analisis barang milik daerah yang akan dilakukan BGS dan BSG 
guna mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah bersangkutan; 

5. Berdasarkan hasil penelitian dan laporan analisis, Pengelola Barang memberikan 
persetujuan pelaksanaan BGS dan BSG kepada Pengguna Barang; 

6. Persetujuan pelaksanaan BGS dan BSG barang milik daerah, ditetapkan dengan 
surat persetujuan Pengelola Barang; 

7. Berdasarkan surat persetujuan  pelaksanaan BGS dan BSG barang milik daerah, 
pelaksanaan BGS dan BSG ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

8. Berdasarkan keputusan pelaksanaan BGS dan BSG, Pengelola Barang dan Mitra 
BGS dan BSG menandatangani Perjanjian BGS dan BSG yang dilakukan paling 
lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan 
BGS dan BSG, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak keputusan 
pelaksanaan BGS dan BSG ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan 
penandatanganan perjanjian BGS dan BSG, keputusan pelaksanaan BGS dan 
BSG, dinyatakan tidak berlaku; 

9. Penandatanganan perjanjian, dilakukan setelah mitra BGS dan BSG 
menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama; 

10. Perjanjian BGS dan BSG, ditindaklanjuti dengan penyerahan objek BGS dan BSG 

dari Pengelola Barang kepada mitra BGS dan BSG yang dituangkan dalam Berita 
Acara Serah Terima (BAST); dan  

 



 
 

11. Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, 
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang dengan disertai 
alasan. 

Standar Operasional Prosedur perpanjangan pelaksanaan BGS dan BSG untuk 
barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang 
dilakukan sebagaimana Standar Operasional Prosedur pelaksanaan BGS dan BSG 
awal yang diajukan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya 
jangka waktu BGS dan BSG dengan melampiri: 

1. proposal perpanjangan BGS dan BSG; 

2. data dan kondisi objek BGS dan BSG; dan 

3. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima) 
tahun terakhir. 

 
II. PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH 

Pengelola Barang dan Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang 
milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Bukti kepemilikan barang milik 
daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman oleh Pengelola Barang. Pengamanan 
barang milik daerah, meliputi: 

1. pengamanan fisik; 

2. pengamanan administrasi; dan 

3. pengamanan hukum. 

A. Pengamanan Tanah 

Pengamanan fisik tanah dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan 
keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan. 
Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain: 

1. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, jika belum dapat 
dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka pemasangan tanda letak 
tanah dilakukan melalui pembangunan patok penanda batas tanah; 

2. memasang tanda kepemilikan tanah; dan 

3. melakukan penjagaan. 

Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan: 

1. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan 

2. menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman. 

Pengamanan hukum dilakukan terhadap: 

1. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan 

2. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah. 

B. Pengamanan Gedung Dan/atau Bangunan 

Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan memperhatikan 
skala prioritas dan kemampuan keuangan pemerintah daerah, antara lain: 

1. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan; 

2. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama; 

3. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/menanggulangi terjadinya 
kebakaran; 

4. gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang berlokasi 
tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada 
masyarakat dapat memasang Closed Circuit Television (CCTV); 

5. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan peruntukkan 
gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan 
tersebut. 

Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan 
menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur 
atas dokumen sebagai berikut: 

1. dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

2. keputusan penetapan status penggunaan gedung dan/atau bangunan; 

3. daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan; 



 
 

4. daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan; 

5. daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan; 

6. Berita Acara Serah Terima (BAST); dan 

7. dokumen terkait lainnya yang diperlukan. 

Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan: 

1. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi bangunan yang 
belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan 

2. mengusulkan penetapan status penggunaan. 

C. Pengamanan Kendaraan Dinas 

Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap: 

1. Kendaraan Perorangan Dinas; 

2. Kendaraan Dinas Jabatan; dan 

3. Kendaraan Dinas Operasional. 

Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas dilakukan dengan antara 
lain: 

1. membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Pengelola Barang 
dengan Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan Dinas Jabatan Pengguna 
Barang atau Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang 
menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; 

2. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang menggunakan 
kendaraan dinas jabatan; 

3. Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara 
penyerahan. 

4. Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab penanggung 
jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.   

Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan menghimpun, 
mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen 
sebagai berikut: 

1. bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB); 

2. fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK); 

3. Berita Acara Serah Terima (BAST); 

4. kartu pemeliharaan; 

5. data daftar barang;dan 

6. dokumen terkait lainnya yang diperlukan. 

Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain: 

1. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti 
BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan 

2. melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak 
yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor. 

D. Pengamanan Rumah Negara 

Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan 
dengan pemasangan patok dan/atau pemasangan papan nama yang terdapat logo 
pemerintah daerah dan nama pemerintah daerah, yang dilakukan oleh: 

1. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan 
rumah negara dengan pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu yang 
menggunakan rumah negara pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu; 

2. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan 
rumah negara dengan Pengelola Barang yang menggunakan rumah negara 
jabatan Pengelola Barang; 

3. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan rumah negara 
jabatan Pengguna Barang; 

4. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan rumah 
negara jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan 

5. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab rumah 
negara yang dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengelola Barang. 



 
 

Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan 
dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan 
teratur atas dokumen, antara lain: 

1. sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah; 

2. Surat Izin Penghunian (SIP); 

3. keputusan Bupati mengenai penetapan rumah negara golongan I, golongan II atau 
golongan III; 

4. gambar/legger bangunan; 

5. data daftar barang; dan 

6. keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP). 

E. Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Barang Persediaan 

Pengamanan fisik barang persediaan dilakukan, antara lain: 

1. menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis barang; 

2. menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/tempat 
penyimpanan, jika diperlukan; 

3. menyediakan tempat penyimpanan barang; 

4. melindungi gudang/tempat penyimpanan; 

5. menambah prasarana penanganan barang di gudang, jika diperlukan; 

6. menghitung fisik persediaan secara periodik; dan 

7. melakukan pengamanan persediaan. 

Pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan, antara lain: 

1. buku persediaan; 

2. kartu barang; 

3. Berita Acara Serah Terima (BAST); 

4. berita acara pemeriksaan fisik barang; 

5. Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB); 

6. laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
semesteran/tahunan; dan 

7. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan. 

Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan, dengan melakukan 
pemprosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang 
bertanggungjawab atas kehilangan barang persediaan akibat kelalaian, sesuai 
ketentuan peraturan perundangundangan. 

F. Pengamanan Barang Milik Daerah Selain Tanah, Gedung Dan/Atau Bangunan, 
Rumah Negara, Dan Barang Persediaan Yang Mempunyai Dokumen Berita 
Acara Serah Terima 

Pengamanan fisik barang milik daerah berupa selain tanah, gedung dan/atau 
bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen berita 

acara serah terima dilakukan dengan menyimpan barang di tempat yang sudah 
ditentukan di lingkungan kantor. 

Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa selain tanah, gedung 
dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai 
dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan, antara lain: 

1. faktur pembelian; dokumen Berita Acara Serah terima (BAST); 

2. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan. 

Pengamanan hukum barang milik daerah berupa selain tanah, gedung dan/atau 
bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen Berita 
Acara Serah Terima (BAST) dilakukan dengan melakukan pemprosesan Tuntutan 
Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan 
barang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 

 
 
 
 
 
 



 
 

G. Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Barang Tak Berwujud 

Pengamanan fisik barang milik daerah berupa barang tak berwujud dilakukan 
dengan: 

1. membatasi pemberian kode akses hanya kepada pihak-pihak tertentu yang 
berwenang terhadap pengoperasian suatu aplikasi; dan 

2. melakukan penambahan security system terhadap aplikasi yang dianggap 
strategis oleh pemerintah daerah. 

Pengamanan adminstrasi barang milik daerah berupa barang tak berwujud 
melalui:  

1. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan 
teratur atas dokumen sebagai berikut: 

a. Berita Acara Serah Terima (BAST); 

b. lisensi; dan 

c. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan. 

2. mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau pihak yang memiliki 
kewenangan. 

 
III. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 

Pemeliharaan atas barang milik daerah bertujuan untuk menjaga kondisi dan 

memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak 
serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan barang milik daerah dilakukan 
dengan mekanisme: 

1. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang 
secara tertulis kepada Pengguna Barang untuk dilakukan penelitian secara 
berkala setiap enam bulan/per semester; 

2. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melakukan penelitian terhadap laporan 
dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) 
Tahun Anggaran, meliputi anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan 
dan target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan; 

3. Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang disusun oleh Pejabat Penatausahaan 
Pengguna Barang digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai efisiensi 
pemeliharaan barang milik daerah; dan 

4. Pengguna Barang melaporkan/menyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang 
tersebut kepada Pengelola Barang secara berkala. 

Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah dilakukan 
pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus 
barang/pengurus barang pembantu, yang terdiiri atas: 

1. nama barang; 

2. spesifikasinya; 

3. tanggal pemeliharaan; 

4. jenis pekerjaan atau pemeliharaan; 

5. barang atau bahan yang dipergunakan; 

6. biaya pemeliharaan; 

7. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan 

8. hal lain yang diperlukan. 

 
IV. PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca 
pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan, dikecualikan untuk: 

1. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan 

2. pemindahtanganan dalam bentuk hibah. 

Penilaian barang milik daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 



 
 
Standar Operasional Prosedur Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dengan 

mekanisme: 

1. Pengguna Barang mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang melalui 
Pejabat Penatausahaan Barang untuk melakukan penilaian barang milik Daerah; 

2. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang membentuk Tim Penilai 
Barang Milik Daerah; 

3. Pengelola Barang menyerahkan Surat Keputusan Tim Penilai Barang Milik Daerah 
beserta daftar barang yang akan dinilai kepada Tim Penilai Barang Daerah; 

4. Tim Penilai Barang Milik Daerah memisahkan barang milik daerah yang bisa 
dinilai secara mandiri, dan barang yang memerlukan keahlian khusus dalam 
menilainya; 

5. Tim Penilai Barang Milik Daerah melakukan penilaian terhadap barang milik 
daerah yang bisa dinilai secara mandiri;  

6. Tim Penilai Barang Milik Daerah menyerahkan daftar barang yang membutuhkan 
keahlian khusus untuk menilainya kepada Penilai bersertifikasi; 

7. Tim Penilai Barang Daerah melakukan penilaian barang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

8. Penilai melakukan penilaian barang milik daerah secara profesional; 

9. Tim Penilai Barang Daerah membuat hasil penilaian barang; 

10. Penilai membuat hasil penilaian barang dan menyerahkannya kepada Tim Penilai 
Barang Milik Daerah; 

11. Tim Penilai Barang Milik Daerah membuat berita acara penilaian barang milik 
daerah; 

12. Tim Penilai Barang Milik Daerah membuat Laporan Hasil Penilaian Barang Milik 
Daerah; 

13. Tim Penilai Barang Milik Daerah menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Barang 
Milik Daerah berserta Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah kepada 
Pengelola Barang; 

14. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang membuat usulan 
penetapan penilaian barang dan menyampaikan kepada Bupati Ogan Komering 
Ulu Timur; 

15. Bupati Ogan Komering Ulu Timur menerbitkan Surat Keputusan Penetapan 
Penilaian Barang Milik Daerah; 

16. Surat Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah diserahkan oleh Bupati Ogan 
Komering Ulu Timur kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan; 

17. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan menyampaikan Surat 
Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang; 

18. Pengguna Barang menyerahkan menyerahkan Surat Keputusan Penilaian Barang 
Milik Daerah kepada Pengurus Barang OPD; dan 

19. Pengurus Barang OPD menggunakan nilai barang yang telah ditetapkan oleh 
Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

 
V. PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH 

Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: 

1. penjualan; 

2. tukar menukar; 

3. hibah; atau 

4. penyertaan modal pemerintah daerah. 

Pemindahtanganan barang milik daerah perlu dilakukan penilaian untuk 
mendapatkan nilai wajar, kecuali untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah. 

A. Penjualan Barang Milik Daerah 

Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 

1. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak 
digunakan/dimanfaatkan; 

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

3. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. 



 

 
Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal 

tertentu. 

Objek penjualan adalah barang milik daerah yang berada pada Pengelola 
Barang/Pengguna Barang, meliputi: 

1. tanah dan/atau bangunan; 

2. selain tanah dan/atau banguan. 

Penjualan barang milik daerah dilakukan dengan secara lelang dan tanpa lelang. 

Standar Operasional Prosedur Penjualan Barang Milik Daerah secara lelang 
dilakukan dengan mekanisme: 

1. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan 
permohonan persetujuan kepada Bupati untuk melakukan penjualan barang milik 
Daerah; 

2. Berdasarkan permohonan penjualan Bupati melalui Pengelola Barang membentuk 
Tim Penelitian; 

3. Berdasarkan Berita Acara Penelitian, Bupati melalui Pengelola Barang membentuk 
Tim Penilai Barang Milik Daerah yang berasal dari Penilai Publik atau Penilai 
Swasta; 

4. Berdasarkan laporan penilaian Tim Penilai, Bupati melalui Pengelola Barang 
menetapkan barang milik daerah yang akan dijual; 

5. Bupati melalui Pengelola Barang mengajukan permintaan penjualan barang milik 

daerah dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palembang; 

6. Berdasarkan Risalah Lelang, Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan 
Barang melakukan penyerahan objek penjualan barang milik daerah yang 
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan 

7. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengelola Barang mengajukan 
usulan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati. 

Standar Operasional Prosedur Penjualan Barang Milik Daerah secara tanpa lelang 
dilakukan dengan mekanisme: 

1. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan usulan 
permohonan persetujuan kepada Bupati untuk melakukan penjualan barang milik 
Daerah; 

2. Berdasarkan permohonan penjualan Bupati melalui Pengelola Barang membentuk 
Tim Penelitian; 

3. Berdasarkan Berita Acara Penelitian, Bupati melalui Pengelola Barang membentuk 
Tim Penilai Barang Milik Daerah untuk menetapkan nilai limit penjualan barang 
milik daerah; 

4. Pengelola Barang mengajukan persetujuan penjualan barang milik daerah kepada 
Bupati; 

5. Apabila penjualan barang milik daerah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati 
terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD. 

6. Berdasarkan Berita Acara Penelitian dan persetujuan penjualan barang milik 
daerah, Bupati menetapkan barang milik daerah yang akan dijual; 

7. Berdasarkan keputusan penetapan penjualan barang milik daerah, Pengelola 
Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penjualan barang milik 
daerah secara langsung kepada calon pembeli dengan penerbitan Akta Jual Beli; 

8. Berdasarkan Akta Jual Beli, Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan 
Barang melakukan serah terima barang milik daerah yang dijual; dan  

9. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengelola Barang mengajukan 
usulan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati. 

B. Tukar Menukar Barang Milik Daerah 

Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak: 

1. Pemerintah Pusat; 

2. Pemerintah Daerah lainnya; 

3. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya 
yang dimiliki negara; 

 



 
 

4. Pemerintah Desa; atau 

5. Swasta. 

Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa: 

1. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; 

2. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang yang masih 
dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, tetapi 
tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan 

3. selain tanah dan/atau bangunan. 

Tukar menukar dilaksanakan oleh Pengelola Barang dilaksanakan setelah 
dilakukan kajian berdasarkan: 

1. aspek teknis, antara lain: 

a. kebutuhan Pengelola Barang /Pengguna Barang; dan 

b. spesifikasi barang yang dibutuhkan. 

2. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai barang milik daerah yang 
dilepas dan nilai barang pengganti; 

3. aspek yuridis, antara lain: 

a. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan 

b. bukti kepemilikan. 

Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya. 

Standar Operasional Prosedur Tukar Menukar Barang Milik Daerah pada 
Pengelola Barang dilakukan dengan mekanisme: 

1. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan usulan 
permohonan tukar menukar barang milik daerah dengan para pihak kepada 
Bupati; 

2. Berdasarkan permohonan Bupati melalui Pengelola Barang membentuk Tim 
Penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan tukar menukar barang milik 
daerah, meliputi: 

a. penelitian kelayakan tukar menukar, baik dari aspek teknis, ekonomis, 
maupun yuridis; 

b. penelitian data administratif; dan 

c. penelitian fisik. 

3. Berdasarkan Berita Acara Penelitian, Bupati menetapkan barang milik daerah 
menjadi objek tukar menukar; 

4. Berdasarkan keputusan penetapan, Pengelola Barang melakukan penilaian 
terhadap barang milik daerah yang akan ditukarkan dan barang pengganti; 

5. Berdasarkan hasil penilaian, Bupati menerbitkan keputusan tukar menukar 
barang milik dearah, paling sedikit memuat: 

a. mitra tukar menukar; 

b. barang milik daerah yang akan dilepas; 

c. nilai wajar barang milik daerah yang akan dilepas yang masih berlaku pada 
tanggal keputusan diterbitkan; dan 

d. rincian rencana barang pengganti. 

6. Berdasarkan keputusan tukar menukar barang milik daerah, Pengelola Barang 
mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada Bupati; 

7. Apabila tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu 
mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD; 

8. Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar Bupati dan mitra tukar menukar 
menandatangani perjanjian tukar menukar; 

9. Setelah menandatangani perjanjian tukar menukar, mitra tukar menukar 
melaksanakan: 

a. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti sesuai dengan 
perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas barang milik daerah 
berupa tanah dan/atau bangunan; 

 
 



 
 

b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti sesuai dengan 
perjanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan pengurusan dokumen 
administratif yang diperlukan, tukar menukar atas barang milik daerah berupa 
selain tanah dan/atau bangunan. 

10. Berdasarkan perjanjian tukar menukar Pengelola Barang melakukan serah terima 
barang, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan 
perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang telah siap digunakan 
pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani; dan 

b. dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan 
perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang belum siap digunakan 
pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani. 

11. Bupati berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar secara sepihak dalam 
hal Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak ditandatangani sampai dengan batas 
waktu yang telah ditentukan; dan 

12. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengelola Barang mengajukan 
usulan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati serta mencatat dan 
mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang 
pengganti sebagai barang milik daerah. 

Standar Operasional Prosedur Tukar Menukar Barang Milik Daerah pada 
Pengguna Barang dilakukan dengan mekanisme: 

1. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan 
persetujuan tukar menukar barang milik daerah dengan para pihak kepada 
Bupati; 

2. Berdasarkan permohonan Bupati melalui Pengelola Barang membentuk Tim 
Penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan tukar menukar barang milik 
daerah, meliputi: 

a. penelitian kelayakan tukar menukar, baik dari aspek teknis, ekonomis, 
maupun yuridis; 

b. penelitian data administratif; dan 

c. penelitian fisik. 

3. Berdasarkan Berita Acara Penelitian, Bupati menetapkan barang milik daerah 
menjadi objek tukar menukar; 

4. Berdasarkan keputusan penetapan, Pengelola Barang melakukan penilaian 
terhadap barang milik daerah yang akan ditukarkan dan barang pengganti; 

5. Berdasarkan hasil penilaian, Bupati menerbitkan keputusan tukar menukar 
barang milik dearah, paling sedikit memuat: 

a. mitra tukar menukar; 

b. barang milik daerah yang akan dilepas; 

c. nilai wajar barang milik daerah yang akan dilepas yang masih berlaku pada 
tanggal keputusan diterbitkan; dan 

d. rincian rencana barang pengganti. 

6. Berdasarkan keputusan tukar menukar barang milik daerah, Pengelola Barang 
mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada Bupati; 

7. Apabila tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu 
mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD; 

8. Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar Bupati dan mitra tukar menukar 
menandatangani perjanjian tukar menukar; 

9. Setelah menandatangani perjanjian tukar menukar, mitra tukar menukar 
melaksanakan: 

a. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti sesuai dengan 
perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas barang milik daerah 
berupa tanah dan/atau bangunan; 

b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti sesuai dengan 
perjanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan pengurusan dokumen 
administratif yang diperlukan, tukar menukar atas barang milik daerah berupa 
selain tanah dan/atau bangunan. 



 
 

10. Berdasarkan perjanjian tukar menukar Pengelola Barang melakukan serah terima 
barang, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan 
perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang telah siap digunakan 
pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani; dan 

b. dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan 
perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang belum siap digunakan 
pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani. 

11. Bupati berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar secara sepihak dalam 
hal Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak ditandatangani sampai dengan batas 
waktu yang telah ditentukan; dan 

12. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengguna Barang mengajukan 
usulan penghapusan barang milik daerah yang dilepas dari daftar barang 
pengguna kepada Pengelola Barang serta Pengguna Barang mencatat dan 
mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang 
pengganti sebagai barang milik daerah. 

C. Hibah Barang Milik Daerah 

Pihak yang dapat menerima hibah adalah: 

1. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, 

atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, 
anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang 
kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud; 

2. pemerintah pusat; 

3. pemerintah daerah lainnya; 

4. pemerintah desa, dilakukan dalam hal: 

a. Barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan 
kepemilikannya kepada desa; 

b. Barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerintah daerah 
kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan 
untuk fasilitas umum. 

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

6. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 

Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan: 

1. bukan merupakan barang rahasia negara; 

2. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau 

3. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 

Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung 
sepenuhnya oleh pihak penerima hibah. 

Hibah dapat berupa: 

1. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; 

2. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan 

3. selain tanah dan/atau bangunan. 

Standar Operasional Prosedur Hibah Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang 
berdasarkan inisiatif Bupati, dilakukan dengan mekanisme: 

1. Bupati melalui Pengelola Barang membentuk Tim Penelitian untuk melakukan 
penelitian, meliputi: 

a. penelitian data administratif; dan 

b. penelitian fisik. 

2. Berdasarkan Berita Acara Penelitian, Bupati menetapkan barang milik daerah 
menjadi objek hibah; 

3. Berdasarkan keputusan penetapan, Bupati melalui Pengelola Barang meminta 
surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah; 



 
 

4. Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Bupati; 

5. Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu 
mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD; 

6. Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati atau disetujui oleh DPRD,  
Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah; 

7. Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah, Bupati dan pihak penerima hibah 
menandatangani naskah hibah; 

8. Berdasarkan naskah hibah, Pengelola Barang melakukan serah terima barang 
milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah 
Terima (BAST); dan 

9. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengelola Barang mengajukan 
usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan. 

Standar Operasional Prosedur Hibah Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang 
berdasarkan permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah, dilakukan dengan 
mekanisme: 

1. Pemohon mengajukan permohonan hibah secara tertulis kepada Bupati; 

2. Bupati melalui Pengelola Barang membentuk Tim Penelitian untuk melakukan 
penelitian, meliputi: 

a. penelitian data administratif; dan 

b. penelitian fisik. 

3. Berdasarkan Berita Acara Penelitian, Bupati menetapkan barang milik daerah 
menjadi objek hibah; 

4. Berdasarkan keputusan penetapan, Bupati melalui Pengelola Barang meminta 
surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah; 

5. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan 
permohonan persetujuan hibah kepada Bupati; 

6. Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu 
mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD; 

7. Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang 
memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan hibah, disertai 
dengan alasannya; dan 

8. Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati atau disetujui oleh DPRD,  
Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah; 

9. Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah, Bupati dan pihak penerima hibah 
menandatangani naskah hibah; 

10. Berdasarkan naskah hibah, Pengelola Barang melakukan serah terima barang 
milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah 
Terima (BAST); 

11. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengelola Barang mengajukan 
usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan. 

Standar Operasional Prosedur Hibah Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang, 
dilakukan dengan mekanisme: 

1. Pengguna Barang membentuk Tim Penelitian internal untuk melakukan 
penelitian, meliputi: 

a. penelitian data administratif; dan 

b. penelitian fisik. 

2. Berdasarkan Berita Acara Penelitian, Pengguna Barang mengajukan permohonan 
hibah kepada Pengelola Barang disertai dengan surat pernyataan kesediaan 
menerima hibah; 

3. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan 
permohonan persetujuan hibah kepada Bupati; 

4. Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu 
mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD; 

5. Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang 

menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang yang mengajukan 
permohonan hibah dengan disertai alasannya; 

 



 
 

6. Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati atau disetujui oleh DPRD,  
Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah; 

7. Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah, Pengelola Barang dan pihak 
penerima hibah menandatangani naskah hibah; 

8. Berdasarkan naskah hibah, Pengelola Barang melakukan serah terima barang 
milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah 
Terima (BAST); dan 

9. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengguna Barang mengajukan 
usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan. 

D. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam 
rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik 
Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dengan pertimbangan sebagai 
berikut: 

1. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran 
diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum 
lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau 

2. Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik 

Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah 
ada maupun yang akan dibentuk. 

3. Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilaksanakan oleh 
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, sesuai batas kewenangannya, 
dapat berupa: 

1. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati; 

2. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau 

3. selain tanah dan/atau bangunan. 

Standar Operasional Prosedur Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang 
milik daerah pada Pengelola Barang, dilakukan dengan mekanisme: 

1. Bupati melalui Pengelola Barang membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah 
yang berasal dari Penilai Publik atau Penilai Swasta; 

2. Pengelola Barang melaksanakan penilaian untuk tanah dan/atau bangunan yang 
akan dijadikan objek penyertaan modal 

3. Berdasarkan laporan penilaian Tim Penilai, Pengelola Barang menyampaikan hasil 
penilaian kepada Bupati; 

4. Bupati melalui Pengelola Barang membentuk Tim Penelitian Barang Milik Daerah 
untuk melakukan penelitian terhadap: 

a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, 
bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai 
perolehan atau nilai buku; dan 

c. kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah. 

5. Tim Penelitian melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan 
modal pemerintah daerah dan/atau OPD terkait, yang dituangkan dalam 
dokumen hasil kajian; 

6. Apabila berdasarkan hasil kajian, penyertaan modal pemerintah daerah layak 
dilaksanakan, maka calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah 
menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal 
pemerintah daerah yang berasal dari barang milik daerah; 

7. Tim Penelitian menyampaikan dokumen hasil kajian dan surat pernyataan 
kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bupati; 

8. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan 
Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal pemerintah 
daerah kepada Bupati; 



 
 

9. Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan persetujuan DPRD, 
Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD; 

10. Apabila permohonan tidak disetujui oleh Bupati atau tidak disetujui oleh DPRD, 
Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada calon penerima 
penyertaan modal disertai dengan alasan; 

11. Apabila permohonan penyertaan modal pemerintahdaerah atas barang milik 
daerah disetujui oleh Bupati atau disetujui oleh DPRD, Bupati menetapkan 
keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan 
modal; 

12. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang menyiapkan rancangan 
Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan 
melibatkan OPD terkait; 

13. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah 
disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan 
selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal; 

14. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, 
Pengelola Barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah 
berpedoman pada keputusan Bupati; 

15. Berdasarkan peraturan daerah dan keputusan Bupati, Pengelola Barang 
melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan 

16. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Pengelola Barang mengajukan usulan 
penghapusan barang milik daerah yang telah dijadikan penyertaan modal 
pemerintah daerah. 

Standar Operasional Prosedur Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang 
milik daerah pada Pengguna Barang, dilakukan dengan mekanisme: 

1. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul kepada Bupati 
disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa: 

a. data administratif; 

b. dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Bupati melalui Pengelola Barang membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah 
yang berasal dari Penilai Publik atau Penilai Swasta; 

3. Pengelola Barang melaksanakan penilaian untuk tanah dan/atau bangunan yang 
akan dijadikan objek penyertaan modal 

4. Berdasarkan laporan penilaian Tim Penilai, Pengelola Barang menyampaikan hasil 
penilaian kepada Bupati; 

5. Bupati melalui Pengelola Barang membentuk Tim Penelitian Barang Milik Daerah 
untuk melakukan penelitian terhadap: 

a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, 
bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai 
perolehan atau nilai buku; dan 

c. kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah. 

6. Tim Penelitian melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan 
modal pemerintah daerah dan/atau OPD terkait, yang dituangkan dalam 
dokumen hasil kajian; 

7. Apabila berdasarkan hasil kajian, penyertaan modal pemerintah daerah layak 
dilaksanakan, maka calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah 
menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal 
pemerintah daerah yang berasal dari barang milik daerah; 

8. Tim Penelitian menyampaikan dokumen hasil kajian dan surat pernyataan 
kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bupati; 

9. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan 
Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal pemerintah 
daerah kepada Bupati; 

 



 
 

10. Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan persetujuan DPRD, 
Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD; 

11. Apabila permohonan tidak disetujui oleh Bupati atau tidak disetujui oleh DPRD, 
Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada calon penerima 
penyertaan modal disertai dengan alasan; 

12. Apabila permohonan penyertaan modal pemerintahdaerah atas barang milik 
daerah disetujui oleh Bupati atau disetujui oleh DPRD, Bupati menetapkan 
keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan 
modal; 

13. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang menyiapkan rancangan 
Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan 
melibatkan OPD terkait; 

14. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah 
disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan 
selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal; 

15. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, 
Pengelola Barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah 
berpedoman pada keputusan Bupati; 

16. Berdasarkan peraturan daerah dan keputusan Bupati, Pengelola Barang 
melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan 

17. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Pengguna Barang mengajukan usulan 
penghapusan barang milik daerah yang telah dijadikan penyertaan modal 
pemerintah daerah. 

 
VI. PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH 

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila: 

1. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat 
dipindahtangankan; atau 

2. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, 
ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

Standar Operasional Prosedur Pemusnahan pada Pengguna Barang, dilakukan 
dengan mekanisme: 

1. Pengguna Barang mengajukan permohonan pemusnahan barang milik daerah 
kepada Bupati, paling sedikit memuat: 

a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; 

b. data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan; 

c. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang 
sekurang-kurangnya memuat: 

1) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan 

2) pernyataan bahwa barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat 
dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

d. fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi 
dengan bukti kepemilikan; 

e. kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi 
dengan kartu identitas barang; dan 

d. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan. 

2. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan 
Pemusnahan, meliputi: 

a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan 
barang milik daerah; 

b. penelitian data administratif; dan 

c. penelitian fisik. 
 
 



 
 

3. Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati sebagai bahan 
pertimbangan persetujuan pemusnahan barang milik daerah; 

4. Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui, Bupati 
memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang yang 
mengajukan permohonan disertai dengan alasan; 

5. Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Bupati 
menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah; 

6. Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah, Pengguna 
Barang melakukan pemusnahan barang milik daerah dan melaporkan 
pelaksanaannya kepada Bupati melalui Pengelola Barang; 

7. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan 
dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat 
persetujuan pemusnahan barang milik daerah oleh Bupati; 

8. Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan, Pengguna Barang mengajukan usulan 
penghapusan barang milik daerah. 

Standar Operasional Prosedur Pemusnahan pada Pengelola Barang, dilakukan 
dengan mekanisme: 

1. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan 
permohonan pemusnahan barang milik daerah kepada Bupati, paling sedikit 
memuat: 

a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; 

b. data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan; 

c. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang 
sekurang-kurangnya memuat: 

1) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan 

2) pernyataan bahwa barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat 
dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

d. fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi 
dengan bukti kepemilikan; 

e. kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi 
dengan kartu identitas barang; dan 

d. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan. 

2. Bupati melalui Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan 
usulan Pemusnahan, meliputi: 

a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan 
barang milik daerah; 

b. penelitian data administratif; dan 

c. penelitian fisik. 

3. Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati sebagai bahan 
pertimbangan persetujuan pemusnahan barang milik daerah; 

4. Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui, Bupati 
memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan; 

5. Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Bupati 
menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah; 

6. Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah, Pengelola 
Barang melakukan pemusnahan barang milik daerah dan melaporkan 
pelaksanaannya kepada Bupati melalui Pengelola Barang; 

7. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan 
dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat 
persetujuan pemusnahan barang milik daerah oleh Bupati; 

8. Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan, Pengelola Barang mengajukan usulan 
penghapusan barang milik daerah. 
 

VII. PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 

Penghapusan Barang Milik Daerah karena sudah tidak berada dalam penguasaan 
Pengelola Barang dan Pengguna Barang disebabkan karena: 



 
 

a. penyerahan barang milik daerah; 

b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah; 

c. pemindahtanganan atas barang milik; 

d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada 
upaya hukum lainnya; 

e. menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan; 

f. pemusnahan; atau 

g. sebab lain yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab 
penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, 
mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force 
majeure). 

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pengguna 
Barang karena penyerahan barang milik daerah kepada Bupati, dilakukan dengan 
mekanisme: 

1. Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan atas barang milik 
daerah yang telah diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang; 

2. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang menerbitkan keputusan 
penghapusan barang milik daerah; 

3. Keputusan penghapusan barang milik daerah paling lama 1 (satu) bulan 
diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) 
penyerahan kepada Bupati; 

4. Berdasarkan keputusan penghapusan barang milik daerah, Pengguna Barang 
melakukan penghapusan barang milik daerah;   

5. Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati, 
dengan melampirkan: 

a. keputusan penghapusan; dan 

b. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Bupati. 

6. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang melakukan penyesuaian 
pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik daerah; dan 

7. Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akibat dari penyerahan barang milik 
daerah kepada Bupati harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan 
Laporan Tahunan Pengguna Barang. 

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pengguna 
Barang karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah, dilakukan dengan 
mekanisme: 

1. Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan atas barang milik 
daerah karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah kepada 
Pengelola Barang; 

2. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang menerbitkan keputusan 
penghapusan barang milik daerah; 

3. Keputusan penghapusan barang milik daerah paling lama 1 (satu) bulan 
diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) 
pengalihan status penggunaan barang milik daerah; 

4. Berdasarkan keputusan penghapusan barang milik daerah, Pengguna Barang 
melakukan penghapusan barang milik daerah;   

5. Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati, 
dengan melampirkan: 

a. keputusan penghapusan; dan 

b. Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan barang milik 
daerah. 

6. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang melakukan penyesuaian 
pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik daerah; dan 

7. Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akibat dari penyerahan barang milik 
daerah kepada Bupati harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan 

Laporan Tahunan Pengguna Barang. 
 
 



 
 

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pengguna 
Barang karena pemindahtanganan atas barang milik daerah, dilakukan dengan 
mekanisme: 

1. Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan atas barang milik 
daerah karena pemindahtanganan atas barang milik daerah kepada Pengelola 
Barang; 

2. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang menerbitkan keputusan 
penghapusan barang milik daerah; 

3. Keputusan penghapusan barang milik daerah paling lama 1 (satu) bulan 
diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST); 

4. Keputusan penghapusan barang milik daerah karena pemindahtanganan atas 
barang milik daerah disampaikan kepada Pengguna Barang disertai dengan: 

a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal 
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang; 

b. Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindahtanganan dilakukan 
dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal 
pemerintah daerah; dan 

c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan 
dilakukan dalam bentuk hibah. 

5. Berdasarkan keputusan penghapusan barang milik daerah, Pengguna Barang 
melakukan penghapusan barang milik daerah;   

6. Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan 
melampirkan: 

a. Keputusan Penghapusan; dan 

b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah. 

7. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapus barang milik 
daerah dari Daftar Barang Milik Daerah; 

8. Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akibat dari penghapusan karena 
pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang Pengguna 
semesteran dan tahunan Pengguna Barang. 

Standar Operasional Prosedur Penghapusan karena adanya putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum 
lainnya, dilakukan dengan mekanisme: 

1. Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah 
kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat: 

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; 

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya 
meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, 
identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; 

c. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh 
pejabat berwenang; dan 

d. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara. 

2. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian 
terhadap permohonan penghapusan, meliputi: 

a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah; 

b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah sebagai 
objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan 
sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan 

c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan, penelitian dilakukan untuk 
memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek 
putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek 
permohonan penghapusan. 

3. Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati sebagai bahan 
pertimbangan persetujuan penghapusan barang milik daerah; 

4. Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah tidak disetujui, Bupati 
melalui Pengelola Barang memberitahukan pada Pengguna Barang disertai dengan 
alasan; 

 



 
 

5. Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, Bupati 
menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah; 

6. Berdasarkan persetujuan Bupati, Pengelola Barang menerbitkan keputusan 
penghapusan barang; 

7. Keputusan penghapusan barang milik daerah paling lama 1 (satu) bulan 
diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan penghapusan barang 
milik daerah dari Bupati; 

8. Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan 
keputusan penghapusan barang milik daerah. 

9. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan barang 
milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah; dan 

10. Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan 
semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang. 

Standar Operasional Prosedur Penghapusan karena melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan mekanisme: 

1. Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah 
kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat: 

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-

kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, 
jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan. 

2. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian 
terhadap permohonan penghapusan; 

3. Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati sebagai bahan 
pertimbangan persetujuan penghapusan barang milik daerah; 

4. Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, Bupati 
menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah; 

5. Berdasarkan persetujuan Bupati, Pengelola Barang menerbitkan keputusan 
penghapusan barang; 

6. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengguna Barang melakukan 
penghapusan barang milik daerah dari Daftar Pengguna Barang; 

7. Keputusan penghapusan barang milik daerah paling lama 1 (satu) bulan 
diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan penghapusan barang 
milik daerah dari Bupati; 

8. Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan 
keputusan penghapusan barang milik daerah. 

9. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan barang 
milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah; dan 

10. Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan 
semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang. 

Standar Operasional Prosedur penghapusan barang milik daerah karena 
pemusnahan pada Pengguna Barang, dilakukan dengan mekanisme: 

1. Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah 
karena pemusnahan kepada Pengelola Barang; 

2. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang menerbitkan keputusan 
penghapusan barang; 

3. Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Pengelola Barang 
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara pemusnahan; 

4. Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan 
keputusan penghapusan barang milik daerah dan Berita Acara Pemusnahan 
barang milik daerah; 

5. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan barang 
milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah; dan 

6. Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan 
semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang. 



 
 

Standar Operasional Prosedur penghapusan karena sebab lain, dilakukan dengan 
mekanisme: 

1. Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah 
karena sebab lain kepada Pengelola Barang, yang sedikitnya memuat: 

a. pertimbangan dan alasan penghapusan karena: 
1) hilang karena kecurian; 

2) terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/ 
tanaman; atau 

3) keadaan kahar (force majeure). 

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya 
meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, 
identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan. 

2. Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian 
terhadap permohonan penghapusan, meliputi: 

a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan; 

b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode register, 
nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, 
penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah 
yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai 
perolehan; dan 

c. penelitian fisik jika diperlukan. 

3. Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati sebagai bahan 
pertimbangan persetujuan penghapusan barang milik daerah; 

4. Apabila permohonan penghapusan tidak disetujui, Bupati memberitahukan 
kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan; 

5. Apabila permohonan penghapusan disetujui, Bupati menerbitkan surat 
persetujuan penghapusan barang milik daerah; 

6. Berdasarkan persetujuan Bupati, Pengelola Barang menetapkan keputusan 
penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan 
barang milik daerah dari Bupati; 

7. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengguna Barang melakukan 
penghapusan barang milik daerah dari Daftar Pengguna Barang; 

8. Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan 
keputusan penghapusan barang milik daerah. 

9. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang menghapuskan barang 
milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah; dan 

10. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain harus 
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan. 

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian/kesalahan pada pencatatan data barang milik 
daerah, dapat dilakukan koreksi barang milik daerah dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

1. Terjadi dua kali atau lebih pencatatan pada Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) 
yang didukung dengan pernyataan tertulis dari Pengguna Barang; 

2. Barang Milik Daerah yang tercatat pada Laporan Barang Milik Dearah (LBMD) 
adalah milik instansi lain yang didukung dengan bukti kepemilikan; dan 

3. Barang Milik Daerah yang tercatat pada Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) 
tidak ditemukan/diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan pernyataan 
tertulis dari Pengguna Barang. 

 
VIII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH 

Mekanisme dan prosedur kerja penatausahaan barang milik Daerah diuraikan sebagai 
berikut: 

1. Pengurus Barang menerima Barang dari PPTK/Pejabat Penerima Barang serta 
memberikan kode dan identitas atas barang yang telah diterimanya; 

2. Pengurus Barang mengadministrasikan dalam Buku Inventaris, Buku Induk 
Inventaris, Kartu Inventaris Barang (KIB) serta Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 
yang sesuai; 

 




































































