
SALINAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 13 TAHUN 202 1

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2|huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Rektor
merupakan Kuasa Pengguna Barang Milik Negara
berwenang dan bertanggung jawab mengamankan dan
memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam
penguasaannya;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang
Milik Negara yang tertib, terarah, efektif, efisien, optimal,
dan akuntabel, diperlukan pedoman pengamanan
dan pemeliharaan Barang Milik Negara brgi Kuasa
Pengguna Barang di Lingkungan Universitas Jember;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud rlelarn fisff3 dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Rektor Universitas Jember tentang
Pedoman Umum Pengamanan dan Pemeliharaan Barang
Milik Negara di Lingkungan Universitas Jember.

1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 152, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2008 tentang
Sistem Fengendatian Intem Femerintah (lembaran Negara

Republik Lrdonesia Tahun 20O8 Nomor 127, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2Ol2 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Tentang Kearsipan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 53, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nonor 22/
PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan,
Pendaftaran, Fenetapan Status, Penglunian, Pengaliharr

Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/ PMK.06/2010
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa
Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 368);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 78 /Pl,.vfr<6 /2014 tentang Tata Cara Felaksanaan

Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 246/PMK.O6/2O14 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588)
sebagaimana dirubah dengan Pemturan Menteri Keuangan
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Republik Indonesia Nomor 87 /PMK.O6l2016 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 2.16/PMK.6l2Ol4 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/ PMK.06/2015
tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikarr
Barang Milik Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1837);

1 1 . Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 57 /PMK.O6|2O|6 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor lll /Pl!K.6 /2016 tentang Tata Cara Pelaksanaarr

Pemindahtanganan Barang Milik ;

13. Peraturan Menteri IGuangan Nomor 181/PMK 6/2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentang
Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggr (Imbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 16, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5500);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 769);

16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O17 Nomor 1925);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
2 I Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 460);
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Menetapkan

><--..{\="<-...-

18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 2O7 46 I MPK/ RHS/KP/ 2O2O trlrfiarre Femberhentian
dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode

2020-2024;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNWERSITAS
JEMBER.

Pasal 1

Pedoman Umum Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik
Negara di lingkungan Universitas Jember, merupakan acuan
dan panduan bagi Kuasa Pengr-rna Barang untr-rk melaln rkan
pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara.

Pasal 2

Pedoman Umum Pengamanan dan Pemeliharaan Barang
Milik Negara di Lingkungan Universitas Jember
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Rektor ini

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember

pada tanggal 28 Jamtari2O2l

REKTOR UNTVERSITAS JEMBE&

rtd

IWANTARUNA
NIP 1969 1005 199402 100 1

AGUS oNo
NIP 1

HTL UNEJ
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Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum, Keuangan dan
Kepegawaian,

P



LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR.
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGAMANAN DAN
PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER

PEDOMAN UMUM PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
BARANG MILIK NEGARA

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER

BAB I
PENDAHI'LUAN

A. Latar Belakang
Barang milik negara merupakan sumber daya penting bagi

pemerintah dalam rangka penyelenggara€rn pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu pengelolaan
Barang Milik Negara harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
agar Barang Milik Negara dapat berdaya dan berhasil guna secara
optimal, efisien dan efektif serta sebesar-besarnya untuk
kepentingan rfirat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf f dan Pasal 42
ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O14 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa PenggunaBarang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung
j awab untuk melakukan pengarnanan danpemeliharaan Barang
Milik Negara yang berada dalam penguasa€rnnya.

Dalam pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaanBarang
Milik Negara di lingkungan Universitas Jember yang semakin
berkembang dan kompleks maka dibutuhkan juga teknologi
informasi dalam penanganannya selain dilakukan secara
manual.

13 TAHUN 2O2 1



B. Maksud dan Tujuan

1 . IVlaksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai petunjuk dan acuan yang
baku bagi Pembantu Kuasa Pengguna Barang di lingkungan
Universitas Jember dalam melaksanakan pengamanan dan
pemeliharaan terhadap Barang Milik Negara yar,g berada
dalam penguasaannya masing masing.

2.Tujuan
Pedornan ini ditujukan untuk rnewujudkan pengelolaan
Barang Milik Negara di lingkungan Universitas Jernber yang
tertib, terarah, efektif, efisien, optimal, dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup
Rr.rang lingkup pengamanan Barang Milik Negara rneliputi
pengarnanan adrninistrasi, pengarnanan frsik, dan pengarnanan
hukurn, sedangkan ruang lingkup pemeliharaan Barang Milik
Negara rneliputi perneliharaan ringan, perneliharaan sedang, dan
pemeliharaan berat.

D. Objek
Objek pengamanan dan pemeliharaan adalah Barang Milik
Negara di lingkungan Universitas Jernber bempa tanah,
bangunan, serta selain tanah dan/atau bangunan.

E. Pengertian (f rnrrrn

1. Barang Milik Negara, yang selanjr.rtnya disebut BMN,
adalah sernr.ra barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggara-n Pendapatan cian Belanja Negara (APBN)
atam berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Burni (Tanah) adalah perrnukaan br.rrni dan tubr.rh
burni yang ada dibalvahnya.

3. Bangr:.nan Gedung adalah wujud frsik hasil pekerjaan
konstruksi yang rnenyatu dengarr ternpat kedudukannya,
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sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di
dalarn tanah dan/atam air, yang berfungsi sebagai ternpat
rnarrrsia rnelakukan kegiatannya, baik r.rntuk hunian atam
ternpat tinggal, kegiatan keagarnaan, kegiatan usal. a,
kegiatan sosial, br-rdaya, mampun kegiatan khusus.
Rurnatr Negara adalah bangunan yang dimiiiki negara dan
berfirngsi sebagai ternpat tinggal atau hunian dan sarana
pernbinaan kehlarga serta rnenunjang pelaksanaan tt.rgas
pejabat dan/ atam Pegawai Negeri.

Rurnah Negara Golongan I adalah Rr:rnah Negara yang
diperg:nakan bagi pernegang jabatan tertentu dan karena
sifat jabatannya harus berternpat tinggal di rurnattersebut
serta hak penghuninya terbatas selarna pejabat yang
bersangkr.tan rnasih rnernegang j abatan tertentu tersebr.rt.

Rurnah Negara Golongan II adalah Rumal. Negara yang
rnernpunyai trubungan yang tidak dapat dipisahkan dari
slratu instansi dan hanya disediakan untr.rk didiarni oleh
Pegawai Negeri dan apabila telatr berhenti atam pensiun
rumah dikernbalikan kepada negara.

Rr.rrnah Negara Golongan III adalah RumaJ- Negara yang
tidak terrnasuk golongan I dan golongan II yang dapat
dijual kepada pen ghuninya.

Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan berrnotor
rnilik negara yang digunakan untr.k pelaksanaan tugas
pejabat negara dan pejabat struktura-l, yaitu
Rektor,Wakil Rektor, Dekan, Kepala UPT dan Lernbaga,
Kepala Biro, Koordinator Pokja Tata Usatra, dan Wakil
Koordinator Pokja di lingkungan IJniversitas Jernber.

9. Kendaraan Dina-s Operasiona-l adalah kendaraan berrnotor
selain Kendaraan Dinas Jabatan yang digunakan dalarn
rangka rnenr-rnj ang tugas dan fungsi organisasi.

10. Barang Milik Negara. berrpa Aset Tak Berwuj r-rd, yang
selanjutnya disebut ATB, adalah aset non ketrangan yang
dapat diidentifrkasi narntln tidak rnerniliki wujud fisik serta



dirniliki tlntlrk digunakan secara langsung atau tidak
langstrn g untlrk ke gia.tan pernerintah da-larn rne n ghasilkan
barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya,
terrnasr-rk tetapi tidak terbatas pada hasil kajian/penelitian
yang rnernberikan rnanfaat jangka panjang, Perangkat
Lunak (software) Kornputer, Lisensi, Waralaba lfranchise\,
Hak Cipta (copgright), paten, dan hak atas kekayaan
intelektual lainnya.

1 1. Dokurnen Administrasi adalah dokurnen yang diterbitkan
oleh yang berwenang yang berkaitan dengan keberadaan
BMN.

12. Dokurnen Kepernilikan BMN adalah dokurnen sah
yang merupakan bukti kepernilikan atas BMN.

13. Daftar Dokurnen Kepernilikan BMN adalah daftar ya.ng
rnernuat data penyirnpanan Dokumen Kepernilikan BMN
yang disusr.rn oleh Petugas Penyimpan Dokurnen
Kepernilikan BMN dan ditandatangani oleh Pej abat
Penyimpan Dokumen Kepernilikan BMN pada Pengelola
Barang atau Pengguna Barang/Kua"sa Pengguna Barang.

14. Penghunian adalatr kegiatan untuk rnenghuni rurnah
negara sesuai fungsi dan statusnya.

15. Pengarnanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk
mernbuat BMN bebas dari bahaya, bebas dari gangguan,
tidak rnengandung risiko, terlindungi atau tersernbr,rnyi
dan tidak dapat diarnbil orang.

16. Pengarnanan Adrninistrasi adalah kegiatan yang dilakr-rkan
oleh pejabat yang ditunjr.k untuk rnenatausahakan dalarn
rangka rnengarnankan BMN IJniversitas dari segi
adrninistratif.

17. Pengarnanan Fisik adalah kegiatan ya-ng dilakukan oleh
pejabat ya-rrg ditr-rnjuk untuk rnengarnankarl BMN
IJniversita.s yang ditujrlkan trntuk rnencegah terjadinya
kekurangan barang rneliputi penumnan fungsi barang,



penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang.

18. Pengarnanan Hukum adalah kegiatan untuk
rnengamankan BMN IJniversitas dengan cara rnelengkapi
dokurnen status kepernilikan EIMN.

19. Perneliharaan adalah kegiatan ata! tindakan yang
dilakukan agar semua BMN selalu dalarn keadaan baik
dan siap untl. k diglrnakan secara berdaya guna dan
berhasil guna-

2O. Pemanfaatan adalatr pendayagunaan BMN yang tidak
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fr.rngsi
Kementerian / Lernbaga dan/atar-r optirnalisasi B\IIN dengan
tidak rnengubal. status kepernilikan.

21. Sewa rrrenyewa adalah pernanfaatan BMN oleh pihak lain
dalarn jangka waktr':. tertentu dan rnenerirna irnbalan uang
flrnai.

22. Pinjarn pakai adalah penyerahan penggunaan barang
antara pernerintah pusat dan pernerintah daerah dalam
jangka waktu tertentu tanpa rnenerirna irnba-lan dan
setelah jangka waktu tersebut berakhir d iserahkan
kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

23. Kerjasarna Pernanfaatan BMN, yang selanjutnya disingkat
KSP, adalah pendayagr,rnaan BMN oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentr.l dalarn rangka peningkatan
penerirnaan negara bukan pajak dan surnber pernbiayaan
lainnya.

24. Jual beli adalah perjanjian dengan rnana pihak yang satu
rnengikatkan dirinya untuk rnenyerahkan suatu benda dan
pihak lain rnernbayar harga yang tela-h di janjikan.

25. Tukar rnenr.kar adalah pengalihan kepernilikan BMN yang
dilakukan antara Pernerintah Pusat dengan Pernerintah
Daerah, atau antara Pernerintah Pusat dengan pihak 1ain,
dengan rnenerirna penggantian utarna dalarn bentr:k
barang, paling sedikit dengan nilai seirnbang.

26. Bang.rn Guna Serah, yang selanjutnya disingkat BGS
adalah pernanfaatan BMN belrpa tanah oleh pihak



31.

36.
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40.

lain dengan cara rnendirikan bangunan dan/ atatr sarana
berikr--rt fasilitasnya, kemudian didayagr. nakan oleh pihak
lain tersebr-rt dalarn jangka .,vaktu tertentr.r yang telah
disepakati, untr-rk selanjutnya diserahkan kernbali tanal"
beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya
setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangr-rn Serah Gr-rna, yang selanjutnya disingkat BSG
adalah pemanfaatan BMN berr- pa tanah oletr pihak lain
dengan cara rnendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya dan setelah selesai pernbangunannya
diserahkan untnk didayagunakan oleh pihak lain tersebut
dalarn j angka waktu tertentu yang disepakati.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemiiikan BMN.

Penghaprlsan adalah tindakan rnenghapus BMN dari
Daftar Barang dengan rnenerbitkan keputusan dari
pejabat yarrg berwenang untr.k rnernbebaskan Pengelola
Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna
Barang dari tanggung jawab adrninistrasi dan frsik atas
barang yang berada dalarn penguasaannya.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk rnelakukan
pendataan, pencatatan, dan pelaporanhasil
pendataanBMN.

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat
berharga, barang yang nyata dan pasti jurnlahnya sebagai
akibat perbuatan rnelawan hukum baik sengaja
rnar..rpun lalai.

Trrntutan Ganti Kemgian adalah suatu proses yang
dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara ata.u
pejabat lain dengan tujuan r.rntr:k rnermrlihkan kerrgian
negzrra



4J. Kernenterian Negara adalah perangkat pernerintah yang
rnembidangi urusan tertentu dalam pernerintahan.

42. Lernbaga Pernerintah Non Departemen yang selanjr:tnya
disebut Lembaga adalah lernbaga pernerintah pusat yang
dibentuk r-rntuk rnelaksanakal tugas perrrerintahan
tertentu dari Presiden.

43. Kernenterian adalah Kernenterian Pendidikan dan
Kebudayaan.

44. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebr.rdayaan.

45. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab rnenetapkan kebijakandan pedornan
serta rnelakukan pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.

46. Penggrlna Barang adalah pejabat pernegang kewenangan
penggunaan Barang Miiik Negara /Daerah.

47. Kr.-rasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat KPB,
adalah Kepala Satuarr Kerja atam pejabat yang ditunjuk
oleh Pengguna Barang untuk rnenggr.rnakan barang yang
berada dalarn pengu.asazrnnya dengan sebaik-baiknya.



BAB II
.WEuIENANG DAN TANGGUNG JAuIAB PENGAMANAN DAN

PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA

Pengarnanan dan perneliharaan BMN wajib dilakukan oleh
pejabat/pegawai yang berwenang pengelola barang, penggr.rna
barang dan/ atau KPB wajib rnelakukan pengarnanan BMN yang
berada dalarn penguasaannya. Para pejabat/pegawai yang
bertanggungj awab untuk rne lakukan pen garnarran BM N, ya.itu :

1. Pengguna Barang
Menteri selaku Pengguna Barang bertanggungjawab untr-rk

rnenjaga ker:tuhan BMN yang berada di dalarn penguasaannya
agar tidak terjadi penurunan fungsi bara.ng (di h-rar urnr-rr
ekonornis), pemrrunan jurnlal. barang dan/atau kehilangan
barang di lingkungan Kementerian l(elautan dan Perikanan.

Dalarn rangka rnelaksanakan tanggung jawabnya, Menteri
rnernpunyai wewenang r.ntuk :

a. Menetapkan kebijakan pengarnanan dan perneliharaan BMN
serta penyirnpanan dokurnen pernilikan BMN;

b. Melakr:kan pemantauan dan penertiban atas pelaksanaan
pengarnanarr dan perneliharaan BMN yang didelegasikan
kepada Sekretaris Jenderal;

c. Memerintatrkan pejabat Eselon l/KPB untuk melaksanakan
kewenangan dan tarrggung jawab guna rnelakukan
pemantaman dan penertiban serta pengawasan BMN;

d. Mernerinta.hkan Aparat Pengawasan Intern Pernerintah
untuk rnelakukan pengawasan atas tindak lanjr.t hasil
pernarrtauan BMN sebagairnana dirnaksud pada hurr'rf a;

e. Memerintahkan Aparat Pengawasan Intern Pernerintatr



untuk rnelakukan pengawa,san
pengaman€rn dan perneliharaan BMN;

atas pelaksanaar-r

f. Mernerintahkan Pejabat Eselon \/KPB untuk
rnenindaklanjuti hasil pengawasarr sebagaimana dirnaksud
pada huruf b sesllai peratllran perrndang-undangan.

2. Pejabat Eselon I
Pejabat Eselon I bertanggr.rng jawab untuk rnenjaga

ker-rtuhan BMN yang berada dilingkungan Unit Eselon I-nya
agar tidak terjadi penl.lrunan fi:ngsi barang (diluar r.-rrnt. r
ekonornis), penr-rrLrnan jurnlah barang dal/atau kehilangan
barang.

Da-larn rangka rnelaksanakan tanggungj awabnya, Pej abat
Eselon I rnernpunyai wewenang untuk:
a. Melakukan pernantaman dan penertiban dalarn rangka

pengarnanan dan perneliharaan BMN;

b. Merninta penjelasan tertulis berkenaan dengan hasil
pernantauan kepada I(PB terkait pelaksanaan pel:rgarnanan
dan perneliharaan BMN;

c. Mernbr-ra.t kebij akan terka.it hasil pernantauan pelaksanaan
pengarnanarr dan perneliharaan BMN dilingkungan Unit
Eselon I;

d. Melakukan evaluasi hasil laporan pelaksanaan pengarnanan
dan perneliharaan BMN dari KPB kepada Pengguna Barang.

3 I(rrasa Pengguna Barang

KPB bertanggungjawab r:ntuk rnenjaga keututran BMN
yang berada dilingkungan satuan kerjanya agar tidak terjadi
penr.-rruna.n fungsi barang (diluar urnur ekonornis), penurunan
jurnlah barang dan/atau kehilangan barang.
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Dalarn rangka rnelaksanakal tanggungjawabnya, KPB
rnernpr:nyai wewena-ng untuk rnelaklrkan pengarnanan BMN,
rneliputi pengarnanan adrrrinistrasi, pengarnanan frsik, dal
pengarnanan hukurn, sesuai dengan ketentuan peraturan
perr.rndang-undangan yaitu :

a. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan
BMN yalg a-da dalarn penguasaannya;

b. Menindaklanjuti ternuan hasil pengawasan aparat
pengawas internal dan eksternal yang berkaitan dengan
pengelolaan BMN sesr:ai peraturarr perrndang-undangan;

c. Mengalokasikan anggaran untuk biaya pengarnanan dan
perneliharaan terhadap BMN yarrg ada didala.rn
kewenangannya;

d. Menetapkan Pegavrzai yang rnenatatrsahakan perrggunaarr
BMN;

e. Menetapkan Pegawai yang diberikan tanggung jawab
pemakaian BMN sesuai dengan format pada larnpiran II;

f. Menetapkan Pengurrs / Penyirnpan Barang Milik Negara;

g. Mensosialisasikan peraturan rnaupun mekanisrne terhadap
prosedur pengarnanan BMN pada satua.n kerjalya;

h. Menetapkan SOP tentang Standar Pengarnanan dal
Perneliharaan BMN di lingkup satu.an kerjanya.;

i. Mernbuat laporan hasii pelaksanaan pengarnanan dan
perneliharaan BMN kepa.da Pengguna Bara.ng rnelalui
Pej abat Eselon I terkait;

j. Mengurus legalitas atas BMN yang dikuasai.

Pejabat yang rnernbidangi urusan BMN

Pejabat yang rnernbidangi Lirtlsan BMN, rnerrpakan
pejabat yang rnelaksanakan secara tugas dan fungsi dalarn
rnelakukan pengarrranan BMN, rneliputi penga.rnanan



administrasi, pengarnanan fisik, dan pengarnanan hukurn
serta penyirnpanan dokurnen kepernilikan BMN di lingkungan
Kernenterian Kelautan da-n Perikanan.

Dalarn ralgka rnelaksanakan tanggr-rngjawabnya, Pejabat
yang rnernbidangi Llrusan BMN sekaligus sebagzri Pejabat
Penyirnpal Dokurnen keperniiikan BMN rnempr..rnyai
wewenang:

a. Menyiapkan bahan keputusan penetapan Pegawai yang
rrrenatausahakarr penggunaan BMN, Peganvai yang
diberikan tanggung j awab pemakaian BMN dan
Pengurus/Penyirnpan BMN;

b. Melakukan pengelolaan penyirnpanan dokr-men
kepernilikan BMN;

c. Melakukan perneriksaan terhadap penyirnpanan fisik dan
perneliharaan BMN;

d. Menyiapkan bal.an laporan hasil pelaksarraarr pengarrtanan
dan perneliharaan BMN untuk KPB;

e. Merurmrskan konsep SOP tentang Standar Pengamanan
dan Perneliharaan BMN.

5. Pegawai yang lnenatausal-akan penggunaan BMN

Pegawai yang ditugaskan r.ntuk menatausahakan
penggunaErn BMN rnerupakan Pegawai yang diberi tangg:ng
jawab untr-rk melakukan penatausahaan BMN pada Satr.-ran
Kerjanya yang meliputi:
a. Melakr-rkan inventarisasi BMN secara berkala;

b. Melakukan pencatatan BMN kedalarn aplikasi;

c. Mernbuat nornor urut BMN berdasarkan kodefrkasi barang;

d. Melaksanakan opname fisik secara berkala;

e. Melakukan identifikasi dan inventarisasi BMN;



f. Membuat register barang;

g. Membuat Daftar Barang Ruangan; dan
Lr. Mernbuat Berita Acara Pernakaian BMN.

6. Pengurrrs/Penyimpan Barang Milik Negara

Pengr:rus/ Penyirnpan Barang Milik Negara adala.h pegawai
yang ditr:gaskan untuk rnengelola gudang BMN dan sekaligus
sebagai petugas penyirnpan dokumen kepernilikan BMN yang
rneliprlti:
a. Menyirnpan dan mernelihara BMN beserta dokurnen

kepemilikannya;

b. Melakukan pencatatan atas BMN yang rnasuk atam
keluargudang;

c. Mernbuat Surat Perintah Mengeluarkan/ Kartu Penggunaan
BMN untuk BMN yang rnasuk dan/keluar dari gudang;

d. Mernbr.ratlaporan keluar rnasuk BMN di gudang secara
periodik; dan

e. Membantu Pejabat Penyimpan da.larn melakukan
pengelolaan dokurnen kepemilikan BMN.

7. Pegawai yang diturrjuk sebagai Penanggung rlawab/Pernakai
BMN

Pegawai yang ditunjuk sebagai penanggung
jawab/pernakai BMN rnerupakan pegawai yarrg diberi tanggung
j awab pernakaian BMN pada Satuan Kerjanya.

Tanggung jawab pernakai BMN rneliputi:
a. Melakukan pengarnanan terhadap BMN yang dikua.sakal

dengan standar pengafiranan rninirnal terhadap BMN;

b. Menyimpan barang di ternpat yang sudah ditentukan di
lingklrngan kantor serta diberi sistern pengarnan lainnya;

c. Segera rnengernbalika.n BMN yang rnenjadi tanggung



jawabnya segera setelah jangka rvaktu pernakaial berakhir
dengan a.danya rmrtas i atatr rnencapai bata-s usia pensiun;

d. Bertanggr.rng jawab atas pernakaian BMN sesr-ra-i dengan isi
yang di dalarn Berita Acara Pernakaian BMN. Berita Acara
Pernakaian BMN sesuai dengan forrnat pada larnpiran III.



BAB III
PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA

Pengarnanan BMN dilakukan untuk rnenjaga dal rnelindungi
BMN yang berada dalarn penguasaan agar tidak hilarrg, beralih
kepernilikan yang tidak sesuai ketentuan, tidak diserobot/dalarn
penguasaan pihak lain, tidak digunakan/ dirnanfaatkan oleh pihak
yang tidak rnernpunyai hak daiarn penggunaan BMN.
Pengarnanan BMN rneliputi pengalnanan adrninistra.si,
pengaJnanan frsik dan pengarnanan hrrkurn.

A. BMN Berupa Tanah

1. Pengamanan Administrasi
Pengamanan adrninistrasi dilakukan dengan cara
menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan
dokumen bukti kepemilikan tanah berdasarkan semua
transaksi perolehan, perubahan dan penghapusan secara
tertib.

Pengamanan adrninistrasi dilaksanakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut:

a. Mencatat BMN berupa tanah secara elektronik rnelalui
aplikasi BMN.

b. Menyirnpan dan rnelengkapi dokurnen kepernilikan,
Yaitu:
1) Sertipikat tanah, dengan pembuktian nama pernegang

hak Tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia
cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2) Jika tana.h belurn bersertipikat, dokurnen
kepernilikan dilengkapi dengan dokr.rrnen lainnya
seperti:

a) Akta Jt..al Beli;

b) Keputusan gubernur/bupati/walikota tentang



I{epr.rtusan Panitia Pengadaan Tanah (PPT), yang
diperkuat dengan srlrat keterangan dari
Lurah/ Carnat seternpat;

c) Keputusan Berita Acara Penelitian tenia.ng hasil
rnusyawarah ganti rugi;

d) Akta pelepasan hak;

e) Daftar Norninatif;

f) Daftar ganti rugi pernbayaran/bukti kuitansi
pernbayaran;

g) Surat ukur;
h) Girik/Letter C / Kohir / Petuk D; atam

i) Peta pernbebasan / garnbar situasi/peta rincikan/
ledger jalan;

j) Surat pernya.taan ahli waris tidak akan rnenuntut
dan sl rat keterangan dari pernerintatr seternpat
(clean and clearance); darr

k) Surat Pernyataan Tanggrrng Jawab berrnaterei
yang ditandatangani oleh I{PB yang rnenyatakan
bahwa tanal. tersebut digunakan dalarn
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kernenterian.

3) Dokurnen perolehan/pengadaan yang meliputi antara
lain:

a) Kontrak/ Surat Perjanjian Kerja;

b) Berita Acara Serah Terirna Hasil Pekerjaan; dan

c) Surat Perintah Mernbayar dan Surat Perintah
Pencairan Dana.

4) Keputusan Menteri Keuangan tentang alih status
penggunaan tanah unftrk tanatr yang diperoleh dari
alih statt. s Kernenterian Negara/ Lernbaga lain berikut
dokurnen yang mendahuluinya atau rnengikutinya,
berrpa:



c

a) Sr-rrat pernyataan kesedia-an rnenerirna;

b) BAST;

c) Keputusan penetapan status penggunaan; dan

d) Pelimpahan dokr.rrnen penduklrng kepernilikan
tanah.

5) Perjanjian hibah rnasuk, dari Pernerintah Daera}- /
pihak lainnya, berikut dokurnen yang rnendahtrluinya
atau rnengikr:tinya, berrpa:
a) Surat Pelepasan hak perorangan/ masyarakat

ulayat dan surat-surat terkait lainnya khr:sus dari
pihak iainnya;

b) Surat Keputusan/Pernyataarr tentang bersedia
rnenghibahkan dari pernberi hibah;

c) Surat pernyataan kesediaan rnenerirna;

d) BAST; dan

e) Dokumen pendukung kepernilikan tanah.
6) Sr. rat Kepr.tusan Penetapan Status Penggunaan

(PSP).

7) Dokurnen terkait lainnya yang diperlukan.
Menyirnpan dan rnelengkapi dokurnen perubahan status
penggunaarr. tanah, berl pa:

1) Perjanjian sewa rnenyewa/pinjarn pakai dengan pihak
ketiga berikut dokurnen yang mendahrlluinya atau
rnengikutinya, berupa:

a) Surat persetuju.an Pengelola Barang/ Presiden/



DPR;

b) Kuitansi pernbayaran, dan f atan bukti setor ke Kas
Negara;

c) BAST;

d) Sr-rrat pernyataan dari pihak ketiga untuk bersedia.
bertanggrrng jawab dan menanggrlng seh-rrrh biaya
perneliharaan dan pengarnanan BMN; dan

e) Keputusan penetapan perubahan status
penggunaan tanah.

2) Perjanjian KSP/BGS/BSG, antara Pengguna Barang/
KPB dengan pihak ketiga berikut dokr.rrnen yang
rnendahuluinya ata.u rnengikutinya, berrpa:
a) Surat persetujuan Pengelola Barang/ Presiden/

DPR

b) Risalah lelang penjualan tanah/penunjukan
langsung;

c) Kuitansi pernbayaran, dan/atam br-rkti setor ke Kas
Negara;

d) BAST,

e) Surat pernyataan dari pihak ketiga untuk bersedia
bertanggung jawab da.n rnenanggung seluruh biaya
pemeliharaan da"n pengarnanall BMN; dan

f) Keputusan penetapan perrbalran status
penggtlnaan tanah.

d. Menyirnpan dan rnelengkapi dokurnen alih statr.rs/
pernindahtanganan tanal- , berupa:

1) Keputlsan Menteri I(euangan tentang alih status
tanah ke Kernenterian Negara/Lernbaga lain, berikut
dokurnen yang rnendahuh-rinya atau rnengikutinya,
berrpa:



a) Sura.t persetujuan Pengelola Barang/ Presiden/
DPR;

b) Surat pernyataan kesediaan rnenerirna'

c) BAST; dan

d) Keputusan Menteri tentang penghaprrsan pa-ling
larrra 2 (dua) bulan sejak tanggal BAST.

2) Perjanjian hibah keluar tanah ke Pemerintreh Daerah
dan/atam pihak lainnya, berikut dokrrrnen yang
rnendahuluinya atam mengikutinya, berupa:
a) Surat persetr-rjuan Pengelola Barang/ Presiden/

DPR;

b) Surat keputusan tentang pernberian hibah;

c) Surat pernyataan dari Pernerintah Daerah/pihak
lainnya unttrk bersedia rnenerirna dan rnencatat
dalarn Sistern Aplikasi Barang Milik Daerah atau
Daftar Kepernilikan Barang;

d) BAST; dan

e) Keputusan Menteri tentang penghapr.rsan
selarnbat-larnbatnya 2 (dua) brrlan setelah tanggal
BAST.

3) Perjanjian tu.kar menukar antara Pengguna
Barang/KPB dengan pihak lain berikut dokurnen
yang mendahuluinya atam mengikutinya, berupa:

a) Surat persetujuan Pengelola Barang/Presiden/
DPR;

b) Peta sitr-rasi tanah dan pengganti atau ga.rnbar
bangunan;

c) BAST;

d) Keputusan penetapan statu.s penggunaan tanall
yang rnast.r.k;



e) Keputusan Menteri tenta.ng penghapusan
selarnbat-larnbatnya 2 bulan setelah tanggal BAST.

e. Menatausahakan dokurnen adrninistrasi tanah lainnya
seperti:

1) Keputusan penetapan status penggunaan tanal.;

2l Pajak Burni dan Banguna.n (PBB);

3) I(artu Identitas Barang (KIB) Tanah;

4) Catatan Mutasi/Perubahan yang mencatat
perubahan yang terjadi pada KIB atau kartu lain yang
sejenis;

5) Laporan Hasil Inventarisasi BMN;

6) Laporan BMN Sernesteran dan Tahunan;

7) Posisi koordinat tanah berdasarkan GPS; dan

8i Garnbar citra salelit/ drone.

f. Melaksanakan inventarisasi/ sensus BMN sekali dalarn 5
(lirna) tahtrn.

2. Pengarnanan Flsik
a. Memasang tanda letak tanah.

Pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui
pembangunan pagar pembatas (ternbok, besi, seng,
kawat berduri, dan atalr tanarnan) dengan tinggi minirnal
1 (satu) meter.

Dalarn hal pembangunan pagar belurn dapat dilakukan
dikarenakan keterbatasan anggaran, rnaka pemasangan
tanda letak tanah dilakukan rnelalui pembangr.rnan patok
penanda batas tanah, baik patok beton mampun patok
besi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Tinggi minirnal O,5O (nol koma lima puluh) rneter dari
permukaan tanah;

2l Kedalaman rninirnal O,5O (nol koma lirna puluh)



meter dari permukaan tanah;

3) Jarak antara satu patok dan lainnya minimal 1OO

(seratus) meter atau disesuaikan dengan kondisi
tanah bersangkutan; dan

4) Diberi tanda kepemilikan, larnbang Kernenterian dan
tahun perolehan.

b. Memasang tanda kepemilikan tanah berupa papan narna
sesuai dengan contoh pada lampiran V dengan rincian
sebagai berikut:
1) Dibuat dari bahan material yang tidak rmr<lah rtrsak,

rnisalnya plat besi yang berukuran minimal lebar 8O
(delapan puluh) centimeter dan panjang 12O (seratus
dua puluh) centimeter;

2) Di cat dasar warna putih;

3) Diberi tulisan "TANAH MILIK NEGARA" berwarna
hitarn;

4) Diberi gambar lambang Kementerian pada pojok kiri;
5) Dilengkapi dengan tulisan "DILARANG MASUK/

MEMANFAATKAN TANAH" berwarna rnerah, dan
dituliskan pula ancaman pidana berupa:

a) Pasal 167 ayat (1) KUHP dihukum 9 (sembilan)
bulan penjara;

b)Pasal 389 KUHP dihr.rkum 2 (dua) tahun 8 (delapan)
bulan penjara;

c) Pasal 551 KUHP dihukum denda.

6) Pada kanan bawah dituliskan nama Kementerian dan
KPB.

7) Tinggi tiang minimal 2 (dua) rneter dari permukaan
tanah dengan tiang pipa berdiameter minimal 2 (dua)
inch yang ditanam menggunakan cor beton dengan
kedalaman minimal O,5O (nol korna lima puluh) meter



dari perrnukaan tanah.

c. Melakukan penjagaan langsr.ng oleh satuan pengarnanan
(satparn) atau petugas yang ditunjuk.

d. Mengubah bentuk tanah dari bentuk datar, baik rnenjadi
bentuk galian maupun menjadi bentr.rk tanggul, yang
dapat rnencerminkan upaya pengarnanan BMN
dimaksud.

3. Pengarnanan flukurn
a. Melakukan pernrosesan sertipikasi tanah terhadap

seh-rrr-rh tanah yang berada dibawah penguasaan KPB

b. Untuk tanah yang memiliki sertipikat yang cacat hr-rkr.'rn
supaya dilakukan sertifikasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-r:ndangan ;

c. Untuk tanah yang sudah bersertipikat namun belum atas
narna Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian
Ketrangan, Pengguna Barang dan/atau KPB segera
rnengajr.rkan permohonan perubahan nama sertipikat hak
atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor
Pertanahan setempat.

d. Dalarn hal terjadi sengketa kepemilikan tanah rnaka KPB
atau pejabat yang ditunjuk wajib rnelakukan
penyelesaian. Dalarn pelaksanaan penyelesaian sengketa
tersebr.rt, Pejabat yang bersangkutan dapat meminta
bantuan dari Sekretariat Jenderal cq. Biro H',:kr-rrn dan
Organisasi.

e. Supaya melakukan inventarisasi antara bukti pernilikan
tanah dengan kondisi fisik yang ada, jika terjadi
perbedaan luas atar.r tidak diketahui keberadaannya



supaya dibentuk Tirn Penelusuran Aset sesuai dengan
ketentuan perrndang-undangan yang berlaku.

B. BMN Berrrpa Gedung dan/atau Bangunan
1. Pengarnanan Adrninistrasi

Pengarnanan adrninistrasi ditaksanakan melalui langkah-
langka} sebagai berikut:

a. Mencatat BMN secara elektronik (aplikasi BMN);

b. Menyirnpan dan rnelengkapi dokr.rrnen kepemilikan,
yaitu:
1) Dokurnen perolehan/pengadaan yang meliputi antara

lain:

a) Kontrak/ Surat Perjanjian Kerja;

b) Berita Acara Serah Terirna Hasil Pekerjaan;

c) Surat Perintah Mernbayar dan Surat Perintah
Pencairan Dana.

2l lzin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pajak Burni dan
Bangunan (PBB);

3) Jika tidak rnerniliki IMB, dokurnen pendukung yang
harus dirniliki, antara lain:

a) As built drau.ting;

b) Denah situasi (kawasan / siteplanl;

c) Berita acara lapangan;

d) Laporan hasil Inventarisasi;

e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab berrnaterei
yang ditandatangani oleh KPB yang rnenyatakan



c

bahrva banglrnan tersebut digunakan dalarn
penyelenggaraan tl-rgas dan fungsi Kemerrterian;

4) Keputusan Menteri Ker.rangan tentang alitr status
penggunaarr gedung/bangr-rnan untuk gedung/
bangunan yang diperoleh dari alih statlrs
Kernenterian Negara/Lernbaga lain berikut dokr.rrnen
yang rnendahuluinya atam rnengikutinya, berupa:

a) Sr.rat pernyataarr kesediaan rnenerirna'

b) BAST;

c) Keputusan penetapan status penggunaan gedung/
bangunan; dan

d) Pelirnpahan dokurnen pendrlkung kr:pemilikan
gedung/ bangr.rnan.

5) Perjanjian hibah rnasuk, dari Pernerintah Daerah/
pihak lainnya, berikut dokurnen yang rnendahuluinya
atau rnengikutinya, berupa:

a) Surat Pelepasan hak peroralgan/ rnasyarakat
ulayat dan surat-surat terkait lainnya khusus dari
pihak lainnya;

b) Surat Keputusan/Pernyata.al tentang bersedia
rnenghibahkan dari pernberi hibah;

c) Surat pernyataan kesediaan rnenerima'

d) BAST; dan

e) Dokurnen pendukung kepernilikan gedung/
bangunan.

6) Dokurnen terkait lainnya yang diperh.rkan.

Menyirnpan dan rnelengkapi dokurnen perubahan status
penggtlnaan gedung/ bangunan, berrpa:
1) Perjanjian sewa rnenyewa/pinja.rn pakai antara

Penggrlna Barang/KPB dengan pihak ketiga berikut
dokurnen yangrnendahuluinya atan.r rnengikutinya,



berupa:

a) Surat persetr-rjr.ran Pengelola Barang/ Presiden/
DPR;

b) Kuitansi pelrrbayaran, dan/atau bukti setor ke Kas
Negara;

C) BAST;

d) Surat pernyataan dari pihak ketiga untuk bersedia
bertanggung jawab dan rnenanggrrng selurrh biaya
perneliharaan dan pengarnanan BMN; dan

e) Keputlrsan penetapan perubahan status
penggunaan gedung/bangunzrn.

2) Perjanjian KSP/BGS/BSG, antara Pengguna Barang/
KPB dengan pihak ketiga berikut dokumen yang
mendahuluinya atau rnengikutinya, berupa:
a) Surat persetujr,ran Pengelola Barang/ Presiden/

DPR;

b) Risalah lelang/ penunjukan langsung;

c) Kuitansi pembayaran, dan/atam bukti setor ke Kas
Negara;

d) BAST;

e) Surat pernyataan dari pihak ketiga r.rntr.rk bersedia
bertanggung j awab dan rnenanggrlng selurr.h biaya
perneliharaan dan pengarnanan BMN; dan

f) Keputusan penetapan perubahan status
penggunaan gedung/bangunan.

d. Menyirnpan dan rnelengkapi dokurnen alih status/
pernindahtanganan gedung/ bangunan, berupa:

1) Keputusan Menteri Keuangan tentang alih status
gedr.ng/ bangr:nan ke Kementerian lain, berikut
dokurnen yang rnendahuluinya atau rnerrgikr.rtinya,
berupa:



a) Sr-rrat persetLljuan Pengelola Barang/ Presiden/
DPR;

b) BAST; darr

c) Keputusarr Menteri tentang penghaprlsan
selarnbat-larnbatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal
BAST.

2) Perjanjian jual beli, antara Pengguna. Barang/ KPB
dengan pihak ketiga berikut dokurnen yang
rnendal.uluinya ata! rnengikutinya, berupa :

a) Surat persetujuan Pengelola
Barang/ Presiden/ DPR

b) Risalah lelang atau Akta Jual Beli Notaris/ PPAT
(dala:n hal gedung/banglrnan dijual tanpa melalui
lelang);

c) Bukti pelepasan hak;

d) Berita Acara Penelitian dan Penilaian;

e) Keputusan Menteri tentang penghapusan
selarnbat-larnbatnya 2 (dua) bulan setelah ta.nggal
BAST;

0 BAST; dan

g) Kuitansi pembayaran, darr/atau bukti setor ke Kas
Negara.

3) Perj anjian tukar menukar antara Penggrrna Barang/
KPB dengan pihak la.in berikut dokurnen yang
rnendahuluinya atau mengikutinya, berupa:
a) Surat persetujr.an Pengelola Barang/ Presiden/

DPR;

b) Peta situasi tanah dan pengganti atam gambar
bangunal;

c) BAST; dan

d) Kepr:tusan rnenteri tentang penghapusan.



e. Menatausahakan dokurnen adrninistrasi gedung/
bangrlnan lainnya seperti:

1) Keputusan perretapan status penggunaarr gedung/
bangr:nan;

2) KIB gedung/ bangunan;

3) Surat Layak Fungsi diberi pengertian

4) Catatan Mutasi/Perubahan yang mencatat
perubaLran yang terjadi pada KIB atam kartu lain yang
sejenis;

5) Laporan hasil inventarisasi BMN;

6) Laporan BMN Semesterarr dan Tahunan.
f. Melaksanakan inventarisasi/ sensus BMN sekali dalarn 5

(Iirna) tahun.
g. Terhadap bangunan yang berdiri diatas pihak lain

dilakrrkan upaya sebagai berikr:t:
1) Melengkapi, rnenyirnpan dokurnen perjanjian dengan

pihak lain dan rnencerrnati perjanjian yang sedang
berlaku.

2) Jika tidak terdapat kejelasan status talah tersebut
maka diupayakan supaya bangunan da.n tanah
dij adikan satu kepernilikal.

2. Pengarnatran Fisik
a. Membangun pagar pernbatas Gedung dan/ atar-r

Bangunan. Pernbalglrnan pagar pernbatas (ternbok, bes i,
seng, kawat berduri, dal/atam tanarnan) yang tingginya
disesr.raikan dengan kondisi gedung dan/ atant bangtrnan
bersangkutan.

b. Memasang tanda kepemilikan berupa papan nama di
tempat yang strategis sesuai dengan contoh pada



larnpiran VI, dengan ketentr:an:

1) Dibuat dari bahan rnaterial yang tidak rnudah rusak,
rnisalnya plat besi yang berukuran minirnal lebar 5O
(lirna puluh) centimeter dan panjang 1OO (seratus)
centimeter. Papan nama dapat pula dibuat dari batu
rrrarrner, batu granit, dan batu alarn lainnya.

2) Dicat dasar rvarna putih untuk bahan rnaterial selain
yang terbuat dari batu;

3) Diberi gambar larnbang Kernenterian;

4) Diberi tulisan narna, dengan uruta-n:

a) Di baris paling atas ditulis "KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA'';

b) Di baris kedua ditulis narna Unit Organisasi
Eselon I yang menguasai gedung dan/ atau
banglrnan bersangkutan;

c) Di baris ketiga ditulis narna satuan lcerja yang
rnengr.asai gedung dan/atau bangunan
bersangkutan;

d) Untuk gedung dan/ atat.. bangunan yartg
difungsikan sebagai gudang arsip, gudang barang,
aula, gedung serbaguna, gedung perternlran,
ternpat ibadall, pos pengarnanan, pos pelayanan,
dan fungsi la.in selain gedung kantor ditulis narna
dari fungsi gedung dan/atam bangunan tersebut;

e) Di baris paling bawah ditulis alarnat gedung dan/
a-tau bangunan tersebut secara lengka.p, meliputi
narna dan nornor jalan, narna kelura-han/desa,
narna kecarnatan, nan)a kabupaten/kota, nama
provinsi, dan kode pos.

5) Untuk papan narna berupa besi, tinggi tialg rninirnal
2 (dua) rneter dari perrmrkaan tanaLr derl.gan tiang



C

pipa berdiarneter minirnal 2 (dua) inchi yang ditanam
rnenggrlnakan cor beton dengan kedaiarnan rninirnal
O,5O (noi korna lirna puluh) rneter dari perrntlkaan
tanah-

Melakukan tindakan antisipasi untuk rnencegah/
rnenanggulan gi terj ad inya keb akaran yan g rneliputi :

1) Menyedia-kan tabr.rng pernadam kebakaran dengan
jurnlah rnaksirnal sesuai kebtrttrhan dan
rnenempatkannya di ternpat yang rnudah dijangkau.

2) Menyediakan hgd.rant kebakaran dengan jurnlah
rnaksirnal sesuai kebutuhan dan rnenernpatkannya di
ternpat yang layak.

3) Mernasang smoke detector di plafon pada ternpat
tertentu sesr-:.ai kebr.rtuhan.

4) Mernasang spinkler di plafon pada ternp:rt tertentu
sesuai kebutuhan.

5) Mernasang alarrrr kebakaran di setiap lantai sesr:ai
kebutr.rhan.

6) Memastikan
rnernadai.

ketersediaan pintu darurat yang

7) Melakukan latihan dan/atau sirnulasi
penanggulangan kebakaran/gempa bumi/tsunarni
secara berkala.

d. Memastikan kelayakan dan kelaikan jaringal listrik,
jaringan air, dan jaringan lainnya jika ada, terrnasuk
pipa darr kabel, secara berkala.

e. Mernbatasi dan rnengendalikan akses keluar masuk
gedung dan/atau bangunan serta fasilitas lainnya, baik
di dalarn j arn kerja rnar-rpun di luar jarn kerja.

f. Menyediakan stiker kendaraan dinas bagi pegawai yang
bekerja di gedr.rng dan/ atam bangunan bersangkutan
untuk dipasang pada kaca kendaraan roda ernpat atarl



spakbor kendaraan roda dua, yang berlal<u selarna
rnasih rnenjadi BMN di lingkungal Kementerian.

g. Untuk gedung dan/atau bangunan supaya dipasang
Closed Circuit Teleuision (CCTV) baik di dalarn rrra.'Lrplln
di luar gedung dan/atau bangunan, sedangkan bagi
gedung dan/a.tal. bangunan yang rnelakukan pelayanan
langsrrng kepada rnasyarakat supaya dipasang metal
detector di pintu rnaslrk gedung dan/atau bangunan.

h. Menyediakan Satuan Pengarnanan (Satparn) dengal
jr:rnlah sesuai fungsi dan peruntr.rkkan gedung dan/atam
bangunan.

i. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
pengannanan gedung oleh Satuan Pengarnanani.

j. Untuk gedung dan/atam bangunan kantor Menteri,
kantor pr.sat Unit Organisasi Eselon I, dan kantor unit
pengelola teknis (UFrf) harus disediakan tenaga
penerirna ta:inlt (re c e p tio nts\ .

3. Pengarnartan llukrrln
a. Melakukan pengrlruszrn Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

bagi bangunan yang beh.rm rnerniliki IMB;

b. Melakukan pengurLlsan IMB terhadap seluruh tanah yang
berada dibawah pengr.rasaan KPB;

c. Untuk gedung yang memiliki sertifikat/IMB yang cacat
hukum supaya dilakukan sertifikasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ;

d. Untuk gedung yang sudah bersertipikat namun belurn
atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq.
Kementerian Keuangan, Pengguna Barang dan/atau KPB
segera mengajukan permohonan perubahan nama



sertipikat kepada Badan Pertanahan Nasional /Kantor
Pertanahan setempat;

e. Dalam hal terjadi sengketa kepemilikan gedung rnaka
KPB atar-r pejabat yang ditunjuk wajib melakr.rkan
penyelesaian. Dalarn pelaksanaan penyelesaian sengketa
tersebut, Pejabat yang bersangkutan dapat meminta
bantuan dari Sekretariat Jenderal cq. Biro Hukum dan
Organisasi;

f. Supaya melakukan inventarisasi antara bukti perniiikan
gedung dengan kondisi fisik yang ada, jika terjadi
perbedaan luas atanr tidak diketahui keberadaannya
supaya dibentuk Tirn Penelusuran Aset sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. BMN Berupa Rumah Negara

1. Pengarnanan Adrnlnistrasi.
Pengarnanan adrninistrasi dilaksanakan rnelalui langkah-
langkah sebagai berikut:
a. Mencatat BMN seca.ra elektronik (a"plikasi BMN);

b. Menyirnpan dan rnelengkapi dokr:.rnen kepemilikan,
yaitu:
1) Sertipikat atau surat keterangan hak atas tanal. ;

2) Dokumen perolehan/pengadaan yang rneliputi antara
lain:

a) Kontrak/ Surat Perjanjian Kerja;
b) Berita Acara Serah Terirna Hasil Pekerjaan; dan

c) Sr:rat Perintal- Mernbayar dan Sr.rrat Perintah
Pencairan Dana.

3) Srrrat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

4) Keputusan Penetapan Rr-rrnah Nega-ra sesr.rai
Golongan I, II atam III;



5) Gambar/ ledger bangunan;

6) Keputusan Menteri Keuangan tentang alih status
penggunaan rurnah negara untr.rk rurnah negara yang
diperoleh dari Kernenterian Negara/ Lernbaga lain
berikut dokurnen yang rnendahuh-rinya atanr
rnengikutinya, berupa:

a) Surat pernyataan kesediaan menerima;

b) BAST;

c) Keputusan penetaparl status penggunaan; dan

d) Pelirnpahan dokumen pendukung kepemilikan
rurnatr nega-ra.

7) Perjanjian hibah masr-rk, dari Pernerintah Daerab/
pihak lainnya, berikut doklrnen yang rnenctahuluinya
atam rnengikutinya, berrrpa:

a) Surat Pelepasan hak perorangan/ nrasyarakat
ulayat dan surat-surat terkait lainnya khusus dari
pihak lainnya;

b) Surat Keputusan / Pernyataan tentang bersedia
rnenghibahkan dari pernberi hibah;

c) Surat pernyataan kesediaan rnenerirna;

d) BAST; darr

e) Dokurnen pendukung kepemilikan.

8) Dokr-rrnen terkait lainnya yang diperlukan.
c. Menatausahakan dokr.rrnen adrninistrasi rurnah negara

lainnya seperti:
1) SIP r-rntuk Rr-rrnah Negara Golongan I dan Rurnah

Negara Golongan II;

2\ Dokurnen perubahan status rurnah negara.;

3) KIB Gedung;

4) Catatan Mutasi/Perubahan yang , rnencatat



perubatran yarg terjadi pada KIB atau kartu. lain yarrg
sejenis;

5) Keputusan pencabutan SIP;

6\ Laporan hasil inventarisasi EIMN; dan

7) Laporan BMN Sernesteran dan Tahunan.

d. Melaksanakan inventarisasi/ serrsus BMN sekali dalarn 5
(lima) tahun.

2. Pengarnanan Fisik
a. Setiap rurnah negara harus diberi patok dari bahan

material yang tidak mudah n:sak, dengan ukuran
panjang dan tinggi disesuaikan dengan kondisi seternpat.

b. Setiap rurnah Negara harus dipasang papan nama yang
bertuliskan:
1) kata "RUMAH NEGARA" di baris atas;

2l kata ".........(UNIT ESELON I TERKAIT)" dibaris
tengah; dan

3) kata "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN kEIIUDAYAAN"
di baris bawah.

c. Penghuni rumah negara berkewajiban untuk:
1) memelihara rumah negara dengan baik dan

bertanggung jawab, termasuk melakukan perbaikan
kecil atas rumah negara bersangkutan;

2) rnenggunakan rumah negara sesuai dengan fi.rngsi
dan peruntukkannya;

3) rnembayar sewa rurnah negara, listrik, air, telepon,
gas, biaya kebersihan, dan keamanan, serta biaya
lainnya yang rnelekat pada rumah negara
bersangkutan; dan

4) mengosongkan dan menyeraJlkan rumalr negara
beserta anak kuncinya dalam kondisi baik kepada
pejabat yang berwenang paling lambat dalam jangka



waktu 2 (dua) bulan terhitung sejal< tanggal
diterimanya keputusan pencabutan SIP.

d. Rumah negara dilarang untuk:
1) ditelantarkan oleh KPB;

2) dirubah sebagian atan seluruh bentuk rurnah tanpa
izin tertr.rlis dari pejabat yang berwenang pada
instansi yang bersangkutan ;

3) digunakan tidak sesuai dengan fungsi dan
peru ntu kkan nya ;

4) dipinjarnkan atau disewakan rurnah negara, baik
sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain;

5) diserahkan baik sebagian maupun keseh-rruhannya,
kepada pihak lain;

6) dijaminkan rumah negara atau rnenjadikan rumah
negara sebagai agunan atau bagian dari
pertanggungan utang dalam bentr:k apapun; dan

7) dihuni mrnah negara dalarn satr: kota/ daerah yang
sama bagi masing-masing suami/istri yang berstatus
Pegawai Negeri pada satker yang sama.

e. Berlakr-r dan beraktrirnya penghunian rurnah negara.

1) Hak penghunian rr-rmah negara berlaku sebagairnana
ditetapkan dalam SIP, kecuali ditentukan lain dalarn
keputr.rsan pencabutan SIP.

2) Penghuni Rurnah Negara Golongan I yang tidak lagi
rnendr:duki jabatan, yang menjadi dasar bagi yang
bersangkutan untrrk rnenghuni rurnah dirnaksud,
harus rnengosongkan rrrnah negara yang dihuni
tersebut paling larnbat 2 (dua) bulan terhitung sejak
yang bersangkutan tidak lagi rnendr.rduki jabatan
tersebut.

3) Penghl nian Rurnah Negara Golonga-n II berakhir
apabila:



a) Penghr-rni dipindahtrlgaskan (rmrtasi) ke daerah
atal-r antar instansi rnaka rurnah negara dirnaksud
wajib dikosongkan paling larnbat 2 (dr.ra) bulan
terhitr.ng sejak tanggal keputusan rnutasi;

b) Izin penghuniannya berdasarkan SIP telatr
beraktrir, rnaka rurnah negara dirnaksud waj ib
dikosongkarl paling larnbat 1 (satr.r) bulan
terhitrlng sejak ta:rggal berakhirnya izin
penghunian dirnaksud;

c) Penghuni ingin keluar dari rurna.h negara atas
kernau.an sendiri rnaka rurnah negara dirnaksud
lvaj ib dikosongkan paling larnbat 1 (satu) bulan
terhitr..ng sejak yang bersangkutan rnenyatakan
bertrenti;

d) Penghuni pensiun, rnaka mrnatr negara dirnaksud
rvajib dikosongkan paling larnbat 5 (lirna) bular
terhitung sejak tanggal diterbitkalnya keputusan
pencabutan SIP. D alarn hal rurnah negara tidak
dikosongkan oleh penghuni yang pensitrn rnaka
Sr.rat Ketera-ngan Pernberhentian Pernbayaran
(SKPP) tidak diterbitkan;

e) Penght ni diberhentikan dengan horrnat atau tidak
dengan horrnat rnaka mrnah negara dirnaksud
wajib dikosongkan paling larnbat 1 (satr.r) bulan
terhitung sejak saat diterirnanya keputusan
pernberLrentian tersebut;

f) Penghuni melanggar larangar. penghunia.n rr. rnal'
negara yang dihuninya rnaka rt. rnerh negara
dirnaksud wajib dikosongkan paling larnbat 1

(satrl) bulan terhitu.ng sejak saat diterirnanya
kepr.rtrrs an pencabutan SIP.

4) Suarni/istrr/ anak/ a}l,li waris la.innya da.ri penghuni



Rumah Negara Golongan II yang rneninggal dunia
wajib rnengosongkan rumah negara yang dihuni
paling larnbat 2 (dua) br.rlan terhitung sej a-k sa.at
diterirnarrya keputusan pencabutan SIP.

5) Pencabutan SIP Rurnah Negara Golongan I dilaklrkan
oleh Pirnpinan IJnit Eselon I yang bersanglrutan atar:
Pej abat yang ditunjuk

6) Pencabutan SIP Rr:rnah Negara Golongan II
dilakrlkan oleh KBP yang rnenatausahaan Rurna-h
Negara tersebut-

7) Pencabutan SIP rurnah negara dilakuka.n setelah
diadakan penelitian dan perneriksaan, sehingga
diperoleh bukti yang cukup sebagai dasar penerbitan
pencabutan SIP tersebut.

8) KPB mernberikan surat peringatan kepada penghuni
Rr.rrnah Negara sebelrrrn jangka waktu sebagairnana
ketentuan pada angka 2), angka 3), dan angka 4) di
atas, untrik segera rnengosongkan nlrnah negara
yang dihuni.

9) Dalarn hal penghr. ni tidak rnelakukan pengosongan
rurnah negara yang dihuni sebagairnana ketentuan
pada angka. 8) di atas, rnaka KPB rnelakukan
pengosongan secara paksa yang dalarn
pelaksanaannya dapat dikoordinasikan dengan pihak
terkait yang berkornpeten.

3. Pengarnanan Hukurn.
a. Melakukan pendaftaran rrmah negara ke instansi yang

berwenang;

b. Melakukan pengajr:an penetapan status golongan rurnah
Negara;

c. Melakukan pernrosesan sertipikasi tarrah dan



pengurusan IMB terhadap seh:mh rurna.h n(:gara yang
berada dibarvah penguasaan KPB;

d. Menerbitkan SIP kepada penghr:ni yang berhak, paling
larnbat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat penghunian;

e. Melakukan penyelesaian terhadap sengketa rurnah
Negara; dan

f. Dalarn hal terjadi sengketa terhadap penghunian Rtrrnah
Negara Golongan I dan Rurnal. Negara Golongzrn II, rnaka
Pirnpinan Instansi yang bersangkutan atar: pejabat yang
ditr:njuk wajib rnelakukan penyelesaiarr. Dalarn
pelaksanaan penyelesaian sengketa tersebui, instansi
bersangkutan dapat rnerninta bantuan dari Sekretariat
Jenderal cq. Biro Hr-rkr-rrn dan Organisasi.

g. Menerbitkan pencabutan SIP Rurnah Negara Golongan II,
dengan ketentuan:

1) paling iarnbat 1 (satu) bula.n terhitr.rng sejak
keputusan pindah tuga.s atau rnutasi jabatan, bagi
penghr.ni yang dipindahtugaskan (rnutasi) ke daerah
atau antar instansi atam penghuni yang tidak lagi
rnenduduki jabatan yarrg rnenjadi dasar untuk
rnenghuni rumah dimaksud;

2) paling larnbat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat
rneninggal dr:nia, bagi penghuni yang meninggal
dunia;

3) paling larnbat 1 (satu) bulan terhitr.rng sejak
keputusan
pernberhentian, bagi penghuni yang berhenti atas
kernar:an sendiri atam yang dikenakan hukurnan
disiplin pernberhentian;

4) paling larnbat 2 (dr-ra) rninggu terhitung sejak saat
terbukti adanya pelanggaran, bagi penghuni yang
rnelanggar larangan penghurnian rurnah ncgara yang



dihuninya; dan

5) paling larnbat 6 (enarrr) br.lan sebelr.r.n tanggal
pensiun, bagi penghuni yang rnernasuki usia pensiun.

D. BMN Berupa l(endaraan Dinas Berrnotor Jabatan/
Operasional
1. Pengarnanan Adrninistrasi.

Pengarnanan adrninistrasi dilaksanakan rnelalui langkah-
langkah sebagai berikut:
a. Mencatat BMN secara elektronik (aplikasi BMN);

b. Menyirnpan dan rnelengkapi dokurnen kepernilikan,
Yaitu:
1) Dokumen perolehan/pengadaan yang rneliputi antara

lain:

a) Kontrak/ Surat Perjanjian Kerja;

b) Berita Acara Serah Terirna Hasil Pekerjaan;

c) Surat Perinta} Mernbayar dan Surat Perintah
Pencairan Dana.

2) Bukti Pernilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

3) Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

4) Keputusan Menteri Keuangan tentang alih status
penggunaan kendaraan bermotor untuk kendaraan
dinas yang diperoleh dari Kernenteriarr Negara/
Lernbaga lain berikut dokumen yang rnendahuluinya
atam rnengikr:tinya, berrpa:
a) Surat Persetr:.jr,ran Pengelola Barang;

b) Kesediaan menerima;

c) BAST; dan

d) Pelimpahan dokumen kepernilikan.



5) Perjanjian hibah rnasuk, dari Pernerintah
Daerah/pihak lainnya, berikr.rt dokr-rrnen yang
mendahrrh.rinya atau rnengikutinya, berrpa:
a) Sr'rrat Pelepasan hak perorangan/ nlasyarakat

ulayat dan surat-surat terkait lainnya khusus dari
pihak la.innya;

b) Surat Keputusan/ Pernyataan tentang bersedia
rnengtribahkan dari pemberi hibah;

c) Surat pernyataan kesediaan rnenerirna;

d) BAST;

6) Dokurnen terkait lainnya ya.ng diperlukan.
c. Menyirnpan dan rnelengkapi dokurnen perubahan status

penggunaan kendaraan dinas bermotor, bempa:
1) Perjanjian sewa rnenyewa/ pinj arn pakai Pengguna

Barang/KPB kepada pihak ketiga berikut dokurnen
yang rnendahr. luinya atau rnengikutinya, berupa:
a) Srrrat persetujuan Pengelola Barang;

b) Kuitansi pernb ayaran, dan/atam bukti setor ke Kas
Negara;

c) BAST;

d) Surat pernyataan dari pihak ketiga. untuk bersedia
rnenjaga dan rnemelihara BMN; dan

e) Keputrlsan penetapan statr-rs penggunaan
kendaraan bermotor.

2) Perjanjian KSP, antara Pengguna Barang/KPB kepada
pihak ketiga berikut dokurnen yang rnendahr-rh:inya
atam mengikr.rtinya, berrrpa:

a) Surat persetujuan Pengelola Barang;

b) Risalah lelang/penunjukan langsung;
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c) Kuitansi pernbayaran, dan/atau bukti setor ke Kas
Negara;

d) BAST;

e) Surat pernyataan dari pihak ketiga. unttrk bersedia
rnenjaga dan rnernelihara BMN; dan

f) Keputusan penetapan status pengg]-lnaan
kendaraan dinas berrrrotor.

3) Keputusan Menteri Keuangan tentang alih status
kepada Kementerian Negara/Lernbaga lainnya,
berikrlt dokurnen yang mendahuluinya atau
mengikutinya, berupa:

Surat persetujuan Pengelola Barang;
ii. BAST; dan

iii. Keputusan Menteri tentang penghapr:san.

4) Perjanjian jual beli, antara Pengguna Barang/KPB
kepada pihak ketiga berikut dokr.rnen yang
rnendahuluinya atam rnengikutinya, berupa:
a) Surat persetujuan Pengelola Barang;

b) I(eputusan Menteri tentang penghapusal;

c) Risalal lelang penjualan kendara.an berrnotor;

d) BAST; dan

e) Kuitansi pernbayaran, dan/ atau bukti setor ke Kas
Negara;

5) Perjanjian hibah keluar ke Pernerintah Daerah atau
kepada pihak lain, berikut dokurnen yang
mendahuluinya atau rnengikutinya, berupa:

a) Surat Persetr.rjuan Pengelola Barang;

b) Daftar Penerirna Hibah;

c) Surat Pernyataan bersedia rnenghibahkan dari



pernberi hibah;

d) Surat Pernyataan bersedia rnenerima;

e) Naskah Perjanj ian Hibatr;

f) BAST; dan

g) Kepr-rtusan Menteri tentarrg penghaprrsan.

d.Menatarrsatrakan dokurnen administrasi kendaraan
dinas berrnotor seperti:

1) Keputusan penetapan status penggunaan kendaraan
bermotor;

2) Surat Keputusan Penanggung Jawab/Pernakai/
Pengurus BMN sesuai dengan format pada larnpiran II;

3) Berita Acara Pemakaian sesr.rai dengan forrnat pada
lampiran I II;

4) Perjanjian Peminjaman BMN bagi pengguna yang
bukan penanggung jawab BMN untuk kepentingan
dinas sesuai dengan forrnat pada lampiran I\r;

5) KIB;

6) Catatan Mutasi/Perubahan yang mencatat perubahan
yang terjadi pada KIB atam kartu lain yang sejenis:

7l Laporan Hasil Inventarisasi BMN; dan

8) Laporan BMN Semesteran dan Tahunan.

e. Keputusan penanggung jawab penggunaan kendaraan
dinas jabatan dan operasional.

f. Melaksanakan Inventarisasi/sensus BMN sekali dalarn 5
(lirna) tahun.

2. Pengarnanan Fisik
a. I(endaraan Dinas Jabatan



1) Kendaraan dinas jabatan tranya digunakan oleh
Pej ab at Perne rintahan d alarn rne nr-rnj ang pelaks anaan
tugas dan fungsi jabatan;

2) Kendaraan dinas jabatan disirnpan pada tempat yang
sudah ditentukan di lingkungan kantor dan diberi
pengaman berr.rpa kr.rnci ganda atal-r sistern
pengajnanan lainr-rya;

3) I{arcis / kartr..r parkir untuk kendaraan dinas ja.batan
yang tidak dibawa pr.lang dipegang oleh penanggung
jawab kendaraan dinas operasional;

4) I{endaraan dinas operasional yang diparl<ir di luar
lingkungan kantor agar diternpatkan di area parkir
yang resrni dan/ atau dipastikan kearnanannya;

5) Jika diternpatkan di rumah supaya diparkir di
lingkungan rurnah dan diberi pengarnarr berr.pa
kunci ganda atam sistern pengarnarr lainnya;

6) Selain pejabat yang bersangkutan, kendaraan hanya
boleh dikernudikan oleh sopir/pegawai lainnya yang
telah ditunjuk sesuai dalarn surat kepr.rtuszrn;

7) Jika kendaraan dinas mengalarni kelrsal<an/hilang
karena penggunaannya tidak sesuai dengan
ketentuan/ peraturan sehingga rnengakibatkan
kerugian negara, penanggr.rng j awab / perninjarn
kendaraan dinas berrnotor bertanggungjawab untuk
rnelakr-rkan perbaikan/ganti kemgian kendaraan
dimaksud;

8) Pengernbalian kendaraan dinas berrnotor dalarn
kondisi baik kepada pejabat yang berwenang paling
larnbat dalarn j angka waktr.r 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal diterirnanya keputusan
pensiun atau dipindahtugaskan atau diberhentikan
dari satuan kerja asal BMN;

9) dalarn hal BMN tidak dikemba-likan oleh peganvai
sebagairnana dimaksud pada angka (8) rnaka SKPP
tidak akan diterbitkan sarnpai BMN tersebut
dikernbalikan;

1O)Dalarn hal batas waktr.r berakhir pengembalian
kendaraan dinas berrnotor belurn dilaksanakan,
rnaka pejabat yang bertanggung jawab atas



b. Kendaraan Dinas Operasional

1) Kendaraan dinas operasional ha.nya digunakan dalarn
hari dan jarn kerja, di dalarn kota dan untuk
kepentingan dinas yang rnenunjang tugas dan fungsi
Kernenterian;

2) Pengecualian atas ketentuan pada angka. 1)

dirmrngkinkan sepanjang rnendapatkan sr-rrat
penugasan dari Kepala Satlran Kerja;

3) Kendaraan dinas operasional disirnpan pada ternpat
yang sudah ditentukan di lingkungal kantor dan
diberi pengarnan berl.pa kunci ganda atau sistern
pengarnanan lainnya;

4) Karcis/kartu parkir untuk kendaraan dinas yang
tidak dibawa pr-rlang dipegang oleh penangglrng jawab
kendaraan dinas operasionai;

5) Kendaraan dinas operasional yang diparkir di luar
lingkungan kantor agar diternpatkan diarea parkir
yang resrni dan/ atau. dipastikan kearnanannya;

6) Jika kendaraan dinas rnengalarni kerr.rsal<an/ hilang
karena penggunaannya tidak sesr.-rai dengan
ketentuan/ peratrlran sehingga rnengakibatkan
kerugian negara, penanggr'rng jawab / perninjarn
kendaraan dinas berrnotor bertanggungjawab untrlk
rnelakukan perbaikan/ganti kerugian kendaraan
dirnaksud;

7) Pengernbalian kendaraan dinas berrnotor da-larn
kondisi baik kepada pejabat yang berwenarrg paling
larnbat dalarn jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal diterirnanya kept..tr.rsan
pensir.rn atam dipindahtugaskan atam diberhentikan
dari satuan kerja asal BMN;

8) Dalam hal BMN tidak dikernbalikan oleh pegawai
sebagairnana dirnaksud pada angka (7) rnaka SKPP

pengelolaan BMN wajib rnengarnbil kernbali
kendaraan dirnaksud; dan

11)Dalarn hal kendaraan dinas sebagairnana dirnaksud
pada angka (1O) tidak dapat diperoleh rnaka
mengakibatkan kcrugian negara.



e)

10)

tidak akan diterbitkan sarnpai BMN tersebr-rt
dikernbalikan;
Dalarn hal batas waktu berakhir perrgernbalian
kendaraan dinas berrnotor belurn dilaksanakan,
rnaka pejabat yang bertangg.rng ja'"rzab a.tas
pengelolaan BMN rvaj ib rnengarnbil kernbali
kendaraan dirnaksud;
Dalarn hal kendaraan dinas sebagairnana dirnaksud
pada angka (9) tidak dapat diperoleh rnaka
rnengakibatkan kerugian negara.

C Kendaraan Dinas Operasional Jernputan
1) Kendaraan dinas operasional j ernpr-rtern hanya

digunakan dalarn hari dan jarn kerja, di dalarn kota
dan untuk kepentingan penjernputan pegawai yang
rnenunjang tugas dan fungsi Kernenterian;

2) Pengecualian atas ketentuan pada angka 1)

dirnungkinkal sepanjang rnendapatkan surat
penugasan dari Kepala Satuan Kerja;

3) Menyirnpan kendaraan dinas operasional jernputan
pada ternpat yang sudah ditentukan di lingkungan
kantor dan diberi pengaman berupa kunci ganda
atau sistern pengarrranan lainnya;

4) Karcis/kartu parkir untuk kendaracrn dinas
operasional jernputan yang tidak dibanva pulang
dipegang oletr penanggung jawab kendaraan dinas
operasional/ sopir/ peganva,i lainnya yang telah
ditunjuk sesuai dalam surat keputusan/surat tugas.

5) Jika area parkir di kan.tor tidak rnernadai, rnaka
Kendaraan dinas operasiona-l jernputan dapat di
parkir di luar kantor pada area. parkir resrni Iainnya
dan/ atau dipastikan kearnanannya dengan diberi
pengarnan bempa kunci ganda atau sistem
pengarnanan lainnya;

6) Untuk rnernperrnudah penjernputan pegawai,
kendaraan dinas operasional jernputan dapat diparkir
di satllan kerja terdekat dengan wilayah
penjernputan;



7) Jika di wilayah penjernputan tidak ada sa.tuan kerja
terdekat rnaka kendaraan dinas operasional
jernpurtan dapat diparkir pada ternpat tinggal sopir
atau area parkir resrni lainnya dan/atau dipastikan
kearnanannya dengan diberi pengarnan berupa kunci
ganda atau. sistern pengamanan lainnya;

8) Jika kendaraan dinas operasional jernputan
rnen galarni ke rusakan / hilang karena penggunaannya
tidak sesr-rai dengan ketentuan/ peratl-rrarr sehingga
rnengakibatkan kerugian negara, penanggung jawab /
perninjarn kendaraan dinas operasional jernputan
bertanggungjawab untuk rnelaklrkan perbaikan/ ganti
kerugian kendaraan dirnaksud ;

9) Pengernbalian kendaraan dinas operasional jernputan
dalarn kondisi baik kepada pejabat yang berwenang
paling larnbat dalarn jangka waktu 7 (trljuh) hari
kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan
pensir:n atau dipindahtugaskan atar: diberhentikan
dari satuan kerja asal BMN;

10) Dalam ha-l BMN tidak dikernbalikan oleh pegawai
sebagairnana dirnaksud pada angka (9) rnaka SKPP
tidak akan diterbitkan sampai BMN tersebut
dikernba,likan;

1 1) Dalarn hal bata.s waktr. berakhir pengernbalian
kendaraan dinas operasional jernpl-tern belurn
dilaksanakan, rnaka pejabat yang bertanggung jawab
atas pengelolaan BMN wajib rnengambil kemba-li
kendaraan dirnaksud;

12) Dalarn hal kendaraan dinas operasional jernputan
sebagairnana dirnaksud pada angka (11) tidak dapat
diperoleh rnaka rnengakibatkan kerugian negara.

3. Pengarnanan lltrkrrrn.
Melakukan pengurusan sernua dokr:men kepemilikan
kendaraan berrnotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).



E. BMN Peralatan I{antor Selain Tanah, Gedung dan/atau
Bangunan, Ilendaraan Dinas Berfnotor
Jabatan/Operasional, I{apal dan Rurnah Negara serta BMN
Lainnya yang rnasrrk kategori Peralatan dan Mesin
1 . Pengarnanan Adrninistrasi.

Pengarnanan adrninistrasi dilaksanakan rnelalui langkah-
langkah sebagai berikut:
a. Mencatat BMN secara. elektronik (aplikasi BMN);

b. Menyirnpan dan rnelengkapi dokr.rnen perolehan/
pengadaan, yaitr.:
1) Dokurnen peroleha.n/penga.daan yang meliputi antara

lain :

a) Kontrak/ Surat Perjanjian Kerja;

b) Berita acara serah terirna hasil pekerjaan; dan

c) Surat Perintal- Membayar dan Surat Perintah
Pencairan Dana.

2) Perjanjian hibah rnasr:k, dari Pernerintal-r Daerah /
pihak lainnya, berikut dokurnen yang rnend ahuluinya
atau rnengikutinya, L'errpa:

a) Surat Keputusarr/ Pernyataan tentang bersedia
rnenghibahkan dad pernberi hibah;

b) Sr-rra.t Pelepasan dan surat-sr.rat terkzrit la-innya
kkmsr-rs dari pihak lainnya;



c) Surat perrryataan kesediaan rnenerirna; dan

d) BAST.

c. Menatausahakan dokumen administrasi BMN Lainnya
yang rnasr:k kategori peralatan dan rnesin seperti:

1) Laporan hasil inventarisasi BMN;

2) Laporan BMN Sernesteran dan Tahr.nan.
d. Melaksanakan inventarisasi/ sensus BMN seke,-Ii dalarn 5

(lirna) tahl.n.

2.Pengarnanan Fisik
a. Menernpelkan kode barang (register) pada BMN di ternpat

yang rnudah dilihat;
b. Mernbuat surat kepr.rtusan penggung j awab untrlk BMN

yang sifatnya rnudah berpindah (laptop, infocus, karnera
dan sejenisnya);

c. Surat Keputusan Penangglrng Jawab BMN;

d. Berita Acara Pernakaian untuk BMN yang sifatnya
rnudah berpindah (laptop, infocus, karnera dan
sejenisnya) antara KPB dengan Penanggung
Jawab/ Pernakai BMN;

e. Menyimpan barang di ternpat yang sudah ditentukan di
lingkungal kantor serta diberi sistern pengarnarr lainnya.

f. Barang dilarang untr-rk dibawa pulang ke tempat tinggal.

g. Barang hanya digunakan dal arn kepentingan dinas yang
rnenunjang tugas dan fi.:ngsi Kernenterian;

h. Untuk BMN yang sifatnya rnudah berpindah (laptop,
infocus, karnera dan sejenisnya) yang digunaka.n untuk
kepentingan dinas harus dilengkapi dengan sl-lrat tugas;

i. Sr.rrat peminjaman bagi pejabat/pegawai yang meminjam
untuk BMN yang sifatnya rnudah berpindah (laptop,



infocus, kamera dan sejenisnya) yang bukan penanggung
jawab BMN hanya r.ntr. k kepentingan dinas;

j. Dilakukan penjagaan BMN yang sifatnya rmrdah
berpindah (laptop, infocus, kamera dan sejenisnya)
ketika ditinggal di dalam mangan/mobi1 pada ternpat
umum untuk kepentingan dinas;

k. Jika BMN yang sifatnya rnudah berpindah (laptop,
infocus, kamera dan sejenisnya) mengala.rni
kerusakan/hilang karena penggunaannya tirlak sesr.rai
dengan ketentuan/ peraturan sehingga rnengakibatkan
kerugian negara maka penanggung jawab BMN
bertanggungjawab untuk rnelakukan perbaikat/ ganti
kerugian atas BMN dirnaksud;

1. Pengernbalian BMN yarrg sifatnya rnr.rdah berpindah
(laptop, infocus, karnera dan sejenisnya) dalarn kondisi
baik kepada pejabat yang berwenang paling larnbat
dalarn jangka waktu T (tujuh) hari kerja terhitung sejak
tanggal diterimanya keputlrsan pensiun atau
dipindahtugaskan atau diberhentikan dari satr.-ran kerja
 Sa.I BMN;

m. Dalarn ha1 BMN tidak dikernbalikan oleh pegawai yang
akan pensiun rnaka SKPP tidak akan diproses oleh Unit
Eselon II yang rnernbidangi l(epegawaian sarnpai BMN
tersebut dikernbalikan;

n. Dalarn hal batas r,rzaktr.r berakhir pengernbalian BMN
belurn dilaksanakan, rnaka pejabat yang bertanggung
j arvab atas pengelolaan BMN wajib mengambil kernbali
BMN dirnaksr-rd;

o. Da.larn hal pengarnbilan BMN sebaga-irnana dirnaksrrd
pada angka (12) tidak dapat diperoleh maka BMN
tersebut dinyatakan sebagai kerugian negara.



3, Pengamanan Hukum

a. Mela-kukan pemrosesan Tuntutan Ganti Kerrgian yalg
dikenakan pada pikrak-pihak yarg bertanggungl'awab
atas kehilangan barang.

b. Melakukan upaya penyelesaian yang dapat diternpuh
terhadap segala permasalahan pada BMN yang
kejadiannya dapat dibr.rktikan bukan sebagai akibat da.ri
kesalahan dan kelalaian pernegang/penanggung jawab
BMN atan penyirnpangan dari ketentuan dalarn
Peraturan Menteri ini.

F'. BMN Berupa Barang Persediaan
1. Pengarranan Adtninistrasi.

Pengarnanan adrninistrasi dilaksanakan rnelalui langkah-
langkah sebagai berikut:
a. Mencatat BMN secara elektronik (aplikasi Barang

Persediaan dan BMN);

b. Menyirnpan dan rnelengkapi dokumen perolehan/
pengadaan, yaitr::
l) Kontrak/ Surat Perjanjian Kerja Barang Persediaan;

2\ Berita Acara Serah Terirna Hasil Pengadaan Barang;

3) Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah
Pencairan Dana.

c. Menatamsahakan dokumen adrninistrasi Barang
Persediaan seperti:

1) Surat Perintah Mengeluarkan Barang Persediaan/
Kartrl Pernakaian Barang Persediaan;

2) Laporan Persediaan Semesteran/Tatmnan;

3) Berita Acara Opname fisik, minirnal 6 (enam) bulan
sekali;

4) Berita Acara Penitipan di ternpat lain, jika gudang
yang tersedia tidak mernadai; dan



5) Surat Keputusan Kepala Satker tentang Penunjukan
Operator Persediaan.

d. Menyirnpan dan rnelengkapi dokumen
pernindal.tanganan Barang Persediaan yang akan
diserahkan kepada rnasyarakat/Pernerintah Daerah,
yaitu:
1) Surat Keputusan Penetapan Penerima Barang

Persediaan;

2) Berita Acara Serah Terirna dari KPB kepadat Penerirna
Barang;

3) Keputusan Pemindahtanganan Barang kepada
masyarakat/ Pemerintah Daerah.

2. Pengarnanan Fislk
a. Menempatkan barang sesuai dengan frekuensi

pengeluara.n jenis barang;

b. Mernperhatikan tata cara pemrrnpukan barang yang
tepat;

c. Menyediakan tabung pernadarn kebakaran di dalarn
gr.rdang/ tempat penyimpanan ;

d. Melengkapi alat bantu penanganan barang di gudang,
seperti tangga, palet, kereta dorong roda dr-ra/ernpat dan
1a.in-lain;

e. Menyediakan tempat penyirnpanan barang persediaan,
seperti frlling cabinet, lernari, gudang, kolarn, kapal dan
lain-lain;

f. Melindr.rngi gudang/ternpat penyirnpanan dari pengaruh
hujan, banjir dan bahaya lainnya;

g. Mengunci g.ldang/ ternpat penyirnpana.n persediaan
setiap waktu, kecuali dalarn hal rnengeluarkan barang;

h. Kunci gudang tidak boleh dibawa pulang dan rnenjadi



tanggung jawab pejabat pengurus persediaan;
i. Menarnbah prasarana penarrganarl barang di gudang,
j. Pengarnanarr barang persediaan dilakukan oleh pejabat

pengurus / penyirnpan BMN;

k. Menitipkan barang persediaan ke pihak lain, jika gudang
yang ada tidak rnernadai.
jika diperlukan;

3. Pengarnanan Hrrkrrrn

Melakukan pernrosesan tr.lntutan ga"nti kerugian yang
dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggunglawab atas
kehilangan barang persediaan.

G. Pengamanan BMN Berupa Aset Tak Berwujud (ATB)

1. Pengarnanan Adrninistrasi
Pengarnanan adrninistrasi dilaksanakan rnelalr.i langkah-
langkah sebagai berikut:
a. Mencatat BMN secara rnanrral ataupun elektronik

(aplikasi BMN);

b. Menyirnpan dan rnelengkapi dokurnen perolehan/
pengada.an, yaitr-r:

1) Kontrak/ Surat Perjanjian I(erja Barang yang
menghasilkan ATB;

2) Berita Acara Serah Terirna Hasil Pengadaan Barang.

3) Surat Perintah Mernbayar dan Surat Perintah
Pencairan Dana;

4) Dokurnen sr:rnber perolehan kegiatan penelitian/ kajian
yang rnenghasilkan ATB; dan

5) Dokurnen Paten.



c. Menyirnpan dan rnelengkapi dokurnen
pernindahtanganarr melalui hibah ke Pernerintah Daerah
dan/atau pihak lainnya, berikr-rt dokurnen yang
rnendahuluirrya atau rnengikutinya, berupa:

1) Surat persetujuan Pengelola Bararrg

2) Surat keputusan tentang pernberian hibah;

3) Sr.rrat pernyataan dari Pemerintah Daerah/pihak
lainnya untuk bersedia menerima dan mencatat
dalam Sistern Aplikasi Bara.ng Milik Daerah atau
Daftar Kepernilikan Baran g;

4) BAST; dan

5) Keputr.rsal Menteri tentang penghaplrsan selarnbat-
larnbatnya 2 bulan setelah tanggal BAST.

d. Menatamsahakan dokurnen adrninistrasi lainnya seperti:

1) Laporan Hasil Inventarisasi BMN;

2) Laporan BMN Sernesteran dan Tahr-rnan.

2. PengaDranan Fisik
a. Mernbatasi pernberian kode akses hanya kepada pihak-

pihak yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap
pengoperasian sl.ratu aplikasi.

b. Melaktlkan penarnbahan sistern kea-rnanan terhadap
aplikasi yang dianggap strategis oleh Kernenterial.

c. Melakukan pengarrlanan tertrzrdap aset sistern a-plikasi
dan perangkatnya dari uirus, spam, hctcking, trojan, u-torrn,
spAware dan sejenisnya;

d. Melakukan penarnbahan sistern kearnanan terhadap
aplikasi dan insfrastruktur jaringan (hardutare) yang
dianggap strategis oleh Kernenterian dengan rnenerapkan
Standar Operasional Prosedur, Securitg Policg dan
teknologi;



e. Mernbuat rancangan sistern yang tidak rneninggalkan
celah-celah terjadinya penJrusutan setelah sistern
tersebut siap di jalankan;

f. Melakukan backup data secara rutin;
g. Menyirnpan dan rnendoktrrnentasikan hasil penelitian/

ka.jian ya.ng dipatenkan;

h. Menjaga fi:ngsionalitas ATB sebelurn dihibahkan kepada
Pernerintah Daerah dan/atanr pihak lainnya.

3. Pengarnanan flrrkurn
Mengajukan dan rnemelihara hak atas kekayaan intelektual
kepada instansi yang berwenang secara berkala.

Dokurnen kepernilikan BMN beserta dokurnen pendukung
lainnya yang berasal dari hasil pengadaan atan r perolehan lainnya
supaya dikelola sesrlai dengan kaidah yang benar serta tertrindar
dari kemr..rngkinan penyalahgunaan, kerusakan, kehilangan, dal
kernusnahan.

Penyirnpanan dokumen kepernilikan BMN yang rneliputi
kegiatan penyerahan, penerirnaan, pencatatan, pengkodean,
pernberkasan, pemeliharaan, peminjaman, penggandaan,
penggantian, pengecekan, pengembalian dan pelaporan
penyirnpanan atas dokurnen kepernilikan BMN supaya.
berpedornan pada Peraturan Menteri Keuangan yang rnengattlr
rnengenai tata cara penyirnpanan dokurnen kepernilikan BMN.



BAB IV
PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA

Perneliharaan dilakukan terhadap BMN tanpa rnengubah,
rnenarnbah atam mengurangi bentr.rk ataupun kontruksi asal,
sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang mernenuhi
persyaratan, baik dari segi unit pernakaian rnaupun dari segi
keindahan.

Pengguna Barang dan KPB waj ib melakr-rkan perneliharaan
terhadap BMN yang berada da.larn penguasaannya secara rutin
dan sewaktu-waktrl dengan mernperhatikan karakteristik rnasing-
rnasing BMN sesuai dengan kebutuhan penyelengga:'aan tr:gas
dan fungsi Penggrlna Baralg dan KPB, kontlisi BMN
bersangkutan, dan/ atam ketersediaan biaya.

Penyelenggaraan perneliharaan dirnaksudkarr rlntuk
rnencegah/rnernperbaiki BMN terhadap kerusakan yang
disebabkar oletr faktor:

1) cuaca, suhu dan sinar;

2\ air dan kelernbaban;

3) fisik yang rneliputi proses penuaarr, pengotoran oleh debu,
benturan, getaran dan tekanan; dan

4\ perrbahan kualitas dan mengurangi kegunaan barang.

A. BentukPerneliharaan
Perneliharaa.n dapat berrpa:
1) Perneliharaan ringan adalah perneliharaan yang dilalrukan

sehari-hari oleh unit pernakai/ pengurr.rs barang/
penarrggung jawab barang tanpa rnernbebani anggaran;
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2) Perneliharaan sedang adalah perneliharaan dan peranrra-tan
yang dilakukan secara berkala oleh tenaga
terdidik/ terlatih yarTg rnengakibatkal pernbebalan
anggaran;

3) Perneliharaan berat adalatr pemelitraraan dan perawatan
yang dilakukan secara sewaktr.r-rxzaktu oleh tenaga ahli
yang pelaksanaannya tidak dapat didu.ga sebelurnnya,
tetapi dapat diperkirakan kebutr-rhannya yang
rnengakibatkan pernbebanan anggaran.

Objek Perneliharaan
Barang yang dipelihara dan dirawat adalatr BMN yang tercatat
dalam Daftar Barang Penggu.na/ Kuasa Pengguna Ba.rang.

Rencana I(ebrrtrrhan Perneliharaan
1) Rencana Kebutuhan Perneliharaan BMN, yaJtt r penegasan

Llru.tan tindakan atau garnbaran pekerjaan yang akan
dilaksanakan, yang dengan tegas dan secara tertulis
mernuat rnacarn/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya
atau volurne pekerjaan, perkiraan biaya, waktlr
pelaksanaan dan pelaksalaannya;

2) Setiap KPB diwajibkan untuk rnenJrr.rsl.rn Rencana
Kebutuhan Perneliharaan BMN, dengan ketenft,ran sebagai
berikut:
a) Harus rnermrat ketentuan mengenai rnzr-carn/jenis

barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volurne
pekerjaan, perkiraan biaya, waktu dan pelaksalaannya;

b) Menjadi bahan dalarn rnen5rusun rencana kebr:tutran
BMN, khususnya Rencana Kebutuhan Tahr.nan BMN;
dan

c) Rencana Kebutuhan Perneliharaan BMN disarnpaikan
KPB secara berjenjang kepada Pengguna Barang
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melalui unit organisasi vertikal Eselon I.

3) Rencana Kebutr. han Tahunan Perneliharaan BMN
ditandatangani oleh KPB dan diajukan pada waktu dan
rnentrrut prosedur yang ditetapkan.

Pelaksanaan Permelitraraerr

1) Pemeliharaan dilaksanakan oleh Pengguna Barang dan/
atau KPB terhadap BMN yang berada dalarn
penguasaannya rnasing-rnasing sesuai dengan daftar
kebutr-rtran perneliharaan BMN yang a.da;

2) Pelaksanaan perneliharaan BMN ditetapkan der:.gan Sr:rat
Perintal- Kerja/Perjanjian/Kontrak yang ditarrdatangani
oleh Pengguna Baralg, KPB, dan/atam pejabat yang
berwenang;

3) Dalarn rangka tertib pernelitraraan setiap jenis BMN, harus
dibuat kartu perneliharaan/ perawatan yang rnenruat:

a) narna barang;

b) spesifrkasinya;

c) tanggal perawatan;

d) jenis pekerjaan atam pernelih€rraan;

e) barang atau bal.an yang dipergunakan;

f) biaya pemeliharaan/ perawatan;

g) pihak yang melaksanakan pemeliharaan/perawatan;

h) haf lain yang diperh.rkan.
4) Pencatatan dala.rn kartu perneliharaan/perawatan EIMN

dilakukan oleh pengurt. s barang;

5) Penerirnaan pekerjaan perneliharaan/perawatan barang:

a) Pekerjaan pernelitraraan barang yang akan diterirna
harus dilakr:kan perneriksaan oleh KPB atau pejabat
yang ditunjurk;



b) Hasil perneriksaan ditr.rangkan dalarn Berita Acara
Perneriksa.an Pekerjaan yang ditandatangani oleh KPB
ata]- pej abat yang ditunjuk;

c) Pelaksanaan pekerj aan/ perneliharaan barang
dilaporkan kepada Pengguna Barang.

6) Biaya pemeliharaan dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

7) KPB wajib rnernbuat Daftar Hasil Perneliharaan Barang
untuk selanjutnya dilaporkan kepada Penggrlna Barang
secara berka-la;

8) Laporan tersebut dijadikan sebagai bahan everluasi oleh
Penggllna Barang.



BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi ata.s pelaksanaan pengarnanan BMN
dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal cq. Unit Kerja Eselon II
yang rnernbidangi BMN dan dalarn pelaksanaannya rnelibatkan
Unit Eselon I.

A. Pelaksanaan rnonitoring dan ewaluasi

Monitoring dan evah,rasi pengarnanan BMN dilakukar
rnelalui kegiatan pernantauan seca-ra periodik dan insidentil.
1. Pemantauan Periodik

Pernantanran Periodik adalah pernantauarr yang
dilakukan 1 (satr.) tahun sekali selarnbat-lambertnya pada
akhir bulan Februari unflrk tahr:n anggaran sebelurnnya.

Pelaksanaan Pernantanran Periodik dilakukan oleh
Pejabat Eselon I atas pelaksarlaan kegiatan pengarnanan
BMN yang berada dibawah pengr-rasaan KPB dengan cara:

a. Penelitian administrasi rnelalui tahapan sebagai
berikut:
1) rnenghirnpun serta rneneliti data dan inforrnasi dari

la,poran sa.tr.ran kerja/instansi di bawah Pengguna
Barang, hasil penertiban BMN, dan Laporan Barang
Pengguna/Kuasa Pengguna Sernesteran dan
Tatnnan; dan

2) rnengurnpr.rlkan dan rneneliti dokurnen yang terka.it
dengan pelaksanaan penggunaan, pernanfaatan,
pernindalrtanganan, pena-tarlsahaan, dan



penga-rnanan BMN, yang rneliputi tetapi tidak
terbatas pada dokurnen kepernilikren BMN,
keputusan Pengguna Barang, dan/atam perjanjian
dengan pihak ketiga.

b. Apabila belurn rnencukupi rnaka dapat dilakukar
penelitian lapangan dengan dilakukan rnelalui tahapan
sebagai berikut:
1) rneninjanr objek BMN sec€Lra langsung;

2l rneminta konfirrnasi kepada pihak terkait; dan

3) rnengurnpulkan data tambahan.

2. Pernarrtauan Insldentil
Pernantaman Insidentil adala-h pernantauan yang

dilakukan sewaktu-waktu oleh Pengguna Barang yang
rnernpunyai tujuan tertentu, s e perti rnenindakla.nj uti sr-ratr-r

kejadian khusus atau rnerespons laporan dari rnasyarakat
dan/atam inforrnasi dari rnedia rnassa.

Pemantauan insidentil dilaksanakan berdasarkal:

a. laporan tertulis dari rnasyarakat kepada Pengguna
Barang; dan/atam

b. inforrnasi dari rnedia massa, baik cetak rrraupun
elektronik.

Tata cara pelaksanaan Pemantauan Insidentil a.dalah
sebagai berikut:

a. Pengguna Barang rnenugaskan kepada Aparat
Perneriksa Instans i Pernerintal. (APIP) untuk rne la-I<ukan
pernantanan paling larnbat 5 (lirna) hari kerja setelah
laporarl diterirna;

b. APIP rnelakukan perrreriksaan paJing larnbat 7 (tujuh)
hari kerja terhitu.ng sejak tanggal pemrgasan da.ri
Penggr.lna Elarang, yaitr-r:



B

1) Perneriksaan dilakukan rnelalui penelitian
administrasi dengan cara rnenghirnpun inforrnasi
da-ri berbagai surnber, rnengurnpulkan dan rneneliti
dokurnen.

2\ Apabila. penelitian adrninistrasi belurn rnencukupi
rnaka dapat dilakukan penelitian Iapangan dengan
cara rneninjau objek BMN secara iangsung,
rnernirrta konfirrnasi kepada pihak terkait da.n
rnengurnprllkan da-ta tarnbalan.

c. APIP rnernerintahkan kepada Kuasa Pengguna Barang
Satker terkait untr.rk rnenyelesaikan atas perrnasalahan
BMN jika terbukti yang dilaporkan benar adamya;

d. APIP rnela.porkan kepada Pengguna Barang hasil
perneriksaan di lapangan.

Pelaporan Monitorlng dan Ewalrrasi

Untr:k pelaksalaan pernantarlan BMN di tingka.t KPB,
rnaka Sekretaris Unit Eselon I rnernbr.rat laporan monitoring
dan evaluasi kepada Sekretaris Jenderal rnelalui Unit Kerja
Eselon II yang rnernbidangi rlrrsan BMN paling larnbat 1O

(sepuluh) hari kerja setelah pernantar.ran diselesaikan.

Atas laporan yang disarnpaikan oleh Unit Eselon I rnaka
Unit Kerja Eselon II yang rnernbidangi unrsan BMN di
Sekretariat Jenderal rnernbtrat laporan rnonitoring dan
evaluasi paling larnbat 1O (sepuluh) hari kerja setelah laporan
tersebut diterirna. Untuk selanjutnya Unit Kerja Eselon II
yang mernbidangi urusan BMN rnelaporkan rekapitulasi hasil
pernantauan pengamanan kepada Sekretaris Jenderal untuk
diterr.rskan kepada Menteri selaku Pengguna Barang.

Forrnat laporan rrronitoring dan evaluasi agar
rnenggunakan forrnulir Sistern Pengendalian Internal-BMN
yang diatur dalarn Peraturan Menteri Kelautan da"n Perikanan
tentang Penyelenggaraan Sistern Pengendalian Internal



Pemerintah.

C. TlndaL LaaJut Monltorfuag dan Erzalrrasl

Langkah-langkah tindak lanjut hasil rnonitoring dan
evaluasi pengarnanan BMN sebagai berikut:
1. Kuasa Pengguna Barang wajib rn enin dakl anj uti hasil

rekornendasi/ saran yang terrnuat didalarn hasil laporan
rnonitoring dan evaluasi pengarnanan BMN;

2. Jika KPB tidak rnenindaklanjuti rekornendasi/ saran
dimaksud rnaka Pejabat Eselon II yang rnembidangi urusan
BMN pada Sekretariat Jenderal untuk rnelakukan
penertiban BMN.



LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NoMoR ......:r.. 3...... rAHUN 202 1

TENTANG PEDOMAN UMUM PENGAMANAN DAN
PEMELIT{r{Rrq'r{I{ BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER

Format Surat Keputusan Petugas Penanggung Jawab/ Pemakai BMN

KEMEIfTERIAN PENDIDIKAT{ DAN KEBUDAYAAI{
(1)

t2l

I{TPUTUSAIT
KUASA PEN(X}UNA BARANG

SATUAN IItR.rA........ ................(1)
l2l

NOMOR: KEP (3t

TEI|TANG
PE!TA!T(X}I'NG JAWAB/PEMAKAI/PTI{GURUS BARAI{G UILIK NEGARA

SATUAN IIEIUIA........ ................(1)
t2l

TArruN AN(X}ARAIT ........................ (4)

KI'ASA PEI{(X}U!TA ANGGARAN

Menlmbang bahwa barang milik negara sebagai salah satu
unsur penting dalam penyelenggaraan kegiatan
kementerian, perlu dikelola secara tertib agar dapat
dimanfaatkan secara optimal dalam rangka
mendukung penyelenggaraan program
pemerintahan;

bahwa dalam rangka pengawasan, pengamanan dan
pemeliharaan aset Universitas Jemberperlu tindakan
pengamanan secara simultan yang meliputi
pengamanan fisik, administrasi dan hukum, perlu
ditunjuk penanggungiawab Barang Milik Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan

:4.

b.

c.



Keputusan tentang Penanggung Jawab Barang Milik
Negara.

Memperhatikan : I

2. (s)

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG SATUAN
KERJA {1)

I2I TENTANG
PENANGGUNG JAUIAB/PEMAKAI/PENGURUS BARANG
MILIK NEGARA

SATUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN""""""""""""""""' (41

KESATU Menunjuk Penanggung Jawab/Pemakai Barang Milik
Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.

KEDUA PenanggungJawab/ Pemakai Barang Milik

Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mempergunakan dan mengoperasikan Barang Milik
Negara dimaksud semata-mata hanya untuk
keperluan dinas;

2. Memelihara dan merawat Barang Milik Negara
dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap
pakai;

3. Menjaga Barang Milik Negara tersebut agar selalu
dalam keadaan aman;

4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas resiko yang
timbul akibat pemakaian; dan

{ 1t.............................................................121



Menyerahkan/ mengembalikan kepada Pejabat

.............{6), apabila terjadi mutasi, pensiun atau atas
kebijakan lain.

Penanggung Jawab/Pemakai/Pengurus Barang Milik
Negara dapat mengajukan pepbaikan Barang Milik Negara

kepada Pejabat (6) sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Penyerahan Barang Milik Negara akan ditindaklanjuti
dengan Berita Acara Serah Terima kepada masing-masing
pemegang Barang Milik Negala.

Keputusan ini muiai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal..............,.,,.. {7)

Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan l(erja

5

KETIGA

KEEMPAT

KEENAM



Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Barang
nomor...._..._ (3) terrtang
Penanggung Jawab Barang Milik Negara

DAFTAR PENANGGUNG JAWAB BARANG MILIK NEGARA

SATUAN KERJA.... t1)

NO NAMA
PEGAWAI

NIP PEGAWAI JENIS BMN MERK/TYPE NUP KODE
BARANG

TAHUN
PEMBUATAN

Keterangan:
(1) = diisi dengan nama satuan kerja
(2) = diisi dengan nama Unit Eselon 1

(3) = diisi dengan nomor sesuai Tata Naskah Dinas
(a) = diisi dengan tahun anggaran
(5) = diisi dengan peraturan terkait
(6) = disi dengan Jabatan yang menangani BMN
(7) = disi dengan tanggal pengesahan SK
(8) : diisi dengan nama KPA
(9) = diisi dengan NIP KPA



Format Beita Acara Pemakaian Barang Milik Negara

BERTTA ACARA PEUAKAJATI BARAIIG MILIK I{EGARA IBUltl
Nomor (1)

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 13 TAHUN 2O2I
TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGAMANAN DAN

PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER

(z), kami yang bertanda tangan diPada hari ini.
bawah ini:

Nama
NIP

Jabatan

(3)

14)

(s)

Alamat (6)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPB Satuan Kerja
(7t (e) Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan ,yang selanjutnya disebut PIHAI( PERTAMA;

Nama
NIP

(e)

(10)

(11)

l.12)

.Iabatan

Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pemakai
Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut PIHAK IIEDUA;

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan serah terima pemakaian Barang
Milik Negara dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara kepada PIHAK KEDUA
dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan Barang Milik Negara dari PIHAK
PERTAMA sebagai pemakai Barang Milik Negr-rra da-1am kondisi baik dan
lengkap sesuai fungsinya berrpa:

Jenis/ Nama BMN
Merk
Tlpe/ Model
Spesifikasi
Nomor Polisi
Warna BMN
Tahun Pembuatan
Tahun Perolehan (13)

b. PIHAK KEDUA berhak mengajukan pemeliharaan rutin dan perbaikan
apabila terjadi kemsakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau
melanggar hukum.

Pasal 2

Hak

a. PIHAK KEDUA berhak menggr.rnakan barang untuk keperluarr operasional
perkaltoran atau menjalankan tugas dan fungsi............................... (7);



Pasal 3
KewaJlban

a. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melakukan pengamanan dan
mempertahankan Barang Milik Negara dalam kondisi baik sclama dalam
masa pemakaian;

b. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada Sub Koordinator BMN
secara tertulis dan menunjukan secara fisik, apabila menyimpan atau
meninggalkan Barang Milik Negara di kantor;

c. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan menyerahkan/meminjamkan kepada
pihak lain tanpa sepengetahuan pejabat yang bertanggung jawab atas
Barang Milik Negara tersebut dan tanggung jawab atas Barang Milik
Negara;

d. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan membawa pulang BMN ke rumah;
e. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada KPB apabila terjadi

kehilangan atau kerusakan diluar umur ekonomis;
f. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melakukan penyelesaian

kerugian negara sesuai peraturan yang berlaku apabila terjadi kehilangan
atau kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian atau melanggar hukum;

g. Apabila barang milik negara tersebut sudah tidak digunakan lagi atau
terjadi mutasi pada satuan kerja tersebut maka PIHAK KEDUA wajib
da.lam waktu 7 (tujuh) hari mengembalikan Barang Milik Negara kepada
PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan lengkap;

h. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya
pemeliharaan dan perbaikan Barang Milik Negara.

Pasal 4

Berita Acara Pemakaian Barang Milik
(s) ini berlaku sampaidengan

Negara Satker
(14)

Pasal 5

Demikian Berita Acara Pemakaian Barang Milik Negara ini dibuat dalam
rangkap 2 (dua) satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap
untuk PIHAK KEDUA.

t1t,



PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(e)

110)
(4)

Keterangan:
(1) = diisi dengan nomor sesuai Tata Naskah Dinas
(2) = diisi dengan hari dan tanggal pembuatan perjanjian
(3) = diisi dengan nama Pejabat yang menangani BMN
(4) = diisi dengan NIP Pejabat yang menangani BMN
(5) = disi dengan Jabatan yang menangani BMN
(6) = disi dengan Alamat Pejabat yang menangani BMN
(7) = diisi dengan Nama Satuan Kerja
(8) = diisi dengan Unit Eselon 1

(9) = diisi dengan nama Pegawai yang atan memakai BMN
(10) = diisi dengan NIP Pegawai yang akan memakai BMN
(11) = diisi dengan Jabatan pegawai yang akan memakai BMN
(12) = diisi dengan Alamat Pegawai yang akan memakai BMN
(13) = diisi menyesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi BMN
(14) = diisi dengan jangka waktu satu tahun anggaran



LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGAMANAN DAN
PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER

(1)

(zl, kami yang bertanda tangan diPada hari ini
bawah ini :

(31

(4t

{5)

(6)

NIP

Jabatan

Dalam hal ini , bertindak untuk dan atas nama KPB Satuan
..........(7) .........................(8) Kementerian Kelautan

Perikanan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA-

.....{e)NIP (4)

Keda

dan

II. Nama...

Jabatan (10)

(11)Alamat

Daliam hal ini, bertindak sebagai peminjam BMN dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Peminjaman BMN
dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal L

PIHAK PERTAUA meminjamkan ..........\121 untuk dipakai mulai
dari tanggal ..... sampai dengan tanggal (13) dan PIHAK KEDUA

Fonnat Perjantian PemlnJannan BMN

PER.IANJIAN PEUINJAUAN BARANG UILIK NEGARA

Nomor



menerima peminjaman BMN dalam kondisi baik dan lengkap sesuai dengan
fungsinya, berupa:

Jenis/ Narna Barang
Merk
Type/ Model
Tahun Perolehan
Tahun Pembuatan
Warna (14)

Pasal 2
Kewajiban Pihak Pertama

PIHAK PERTAMA wajib mengambil kembali BMN apabila PIHAK KEDUA
tidak mengemba-likan kembali BMN setelah batas waktu peminjaman berakhir.

Pasal 3
Kewajiban Pihak Kedua

a. PIHAK I(EDUA mempunyai kewajiban untuk melakukan pengamanan dan
mempertahankan BMN dalam kondisi baik selama dalam masa pemakaian;

b. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan menyerahkan/meminjamkan kepada
pihak lain tanpa sepengetahuan pejabat yang bertanggung jawab atas BMN
tersebut dan tanggung jawab atas BMN;



c. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada KPB (KPB) apabila terjadi
kehilangan atau kerusakan diluar umur ekonomis;

d. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melakukan penyelesaian

kerugian negara sesuai peraturan yang berlaku apabila terjadi kehilangan
atau kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian atau melangga.r hukum;

e. Apabila masa peminjaman telah berakhir maka PIHAK KEDUA wajib
mengembalikan BMN kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan
lengkap.

Pasal 4

Hak Pihak Pertama

PIHAK PERTAMA berhak mengatur penggunaan dan pemanfaatan barang
sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Hak Pihak Kedua

a. PIHAK KEDUA berhak menggunakan barang untuk keperluan operasional
perkantoran atau menjalankan tugas dan fungsi;

b. PIHAK KEDUA berhak mengajukan pemeliharaan rutin dan perbaikan
apabiia terjadi kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau
melanggar hukum.

Demikian Perjanjian Pinjam Meminjam BMN ini dibuat dalam langkap dua
dan ditantatangani di atas Materai yang cukup oleh PIHAK PERTAMA DAN
PIHAK KEDUA. Masing-masing pihak memegang aslinya dan memiliki
kekuatan Hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA



(e)

(10)

Keterangan:
(1) = diisi dengan nomor sesuai Tata Naskah Dinas.
(2) = diisi dengan hari dan tanggal pembuatan perjanjian.
(3) = diisi dengan nama Pejabat yang membidangi urusan BMN.
( ) = diisi dengar NIP Pejabat yang membidangi urusan BMN.
(5) = disi dengan Jabatan yang membidangi urusan BMN.
(6) = disi dengan Alamat Satuan Kerja.
(7) = diisi dengan Nama Satuan Kerja.
(8) = diisi dengan Unit Eselon I.

(9) = diisi dengan nama Pegawai yang akan dipinjamkan BMN.
(10) = diisi dengan NIP Pegawai yang akan dipinjamkan BMN.
(11) = diisi dengan alamat rumah pegawai yang akan dipinjamkan BMN
(12) = diisi dengan jenis BMN yang akan dipinjam.
(13) = diisi dengan jangka waktu peminjaman.
(141 = 6i"""r. kan dengan spesifikasi BMN yang akan dipinjam.


