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PERDA NO.11, LD 2018 / NO.11, SETDA : 105 HLM 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 
 
ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 105 Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah dan pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik 
Daerah. 

 
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 

No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 
Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.71 Tahun 2010; PP No.58 
Tahun 2005; PP No.27 Tahun 2014; PP No.84 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 
2017; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.19 Tahun 2016; 
Permendagri No. 108 Tahun 2016.  
 

- Ruang lingkup Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi : pejabat pengelola barang milik 
daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik 
daerahpada SKPDyang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan 
layanan umum daerah, barang milik daerah berupa rumah negara, ganti rugi 
dan sanksi. Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik 
daerah. Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang. Kepala SKPD yang 
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat 
Penatausahaan Barang. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang. Pengguna 
Barangdibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. Pengurus 
Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan 
Barang. Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul 
Pengguna Barang. Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas 
usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang. Perencanaan 
kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan 
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah 
yang ada. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip 
efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Bupati 
menetapkan status penggunaan barang milik daerah. Pemanfaatan barang 
milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan 
Bupati, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan 
Pengelola Barang; dan Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola 
Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau 
bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah 
dan/atau bangunan. Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka 
penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau 
pemindahtanganan. Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi 
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. 
Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: penjualan, tukar 
menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah. Pemusnahan 
barang milik daerah dilakukan apabila: tidak dapat digunakan, tidak dapat 
dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan 



 

2 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghapusan 
barang milik daerah meliputi: penghapusan dari Daftar Barang 
Penggunadan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; penghapusan dari 
Daftar Barang Pengelola; dan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. 
Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang 
milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang 
Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Bupati melakukan 
pembinaan pengelolaan barang milik daerahdan menetapkan kebijakan 
pengelolaan barang milik daerah. Pegawasan dan pengendalian 
pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh: Pengguna Barang melalui 
pemantauan dan penertiban; dan/atau Pengelola Barang melalui 
pemantauan dan investigasi. Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, 
penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah 
diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber 
daya air dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air 
menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemrakarsa wajib memberikan 
ganti kerugian yang ditimbulkan. 
 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember  
2018 dan ditetapkan tanggal 28 Desember 2018. 

- Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan Perda ini akan 
diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. 
 

 
 

 
 
 
 

 


