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PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

NOMOR 34 TAHUN 2013 

TENTANG 

TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN  

BARANG MILIK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BANTEN, 

Menimbang : a. bahwa untuk penyeragaman pelaksanaan 

penghapusan dan pemindahtanganan barang milik 

daerah, perlu pengaturan secara tertib pemantaafan 

barang milik daerah secara optimal; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud  pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan dan 

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang 

Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2967); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang 

Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Peraturan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

9. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang 

Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan 

Dinas; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 

22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, 

Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, 

Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah 

Negara; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 

17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten  

Tahun 2008 Nomor 21); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA 

PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG 

MILIK DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Banten. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan perinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dalam prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

4. Gubernur adalah Gubernur Banten. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten 

selanjutnya disebut Pengelola Barang Milik Daerah. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.  

8. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah 

pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi 

pengelola barang milik daerah. 

9. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut 

Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab 

mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah 

yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

10. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memegang kewenangan 

penggunaan Barang Milik Daerah. 

11. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas 

untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di 

setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja. 

12. Barang Milik Daerah adalah semua barang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan 

lainnya yang sah. 
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13. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan 

tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan 

kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, 

penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan 

pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, 

pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pembiayaan. 

14. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara 

Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Pusat dan antara Pemerintah 

Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan 

setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada 

Pengelola. 

15. Penghapusan adalah tindakan menghapuskan Barang Milik Daerah 

dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang 

berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna 

dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atau 

barang yang berada dalam penguasaannya. 

16. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik 

Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, 

dipertaruhkan, dihibahkan atau diserahkan sebagai modal Pemerintah 

Daerah. 

17. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada 

pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 

18. Tukar menukar Barang Milik Daerah/tukar guling adalah pengalihan 

kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah 

Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau 

antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima 

penggantian dalam betuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai 

seimbang. 

19. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah, 

kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari 

Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh 

penggantian. 

20. Sewa adalah pemanfaatan milik daerah oleh pihak lain dalam jangka 

waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. 

21. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penilaian yang selektif 

didasarkan kepada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan 

menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Barang 

Milik Daerah. 

22. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang 

dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas. 

23. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan bermotor dinas 

perorangan milik daerah yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas 

Gubernur dan Wakil Gubernur. 
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24. Kendaraan dinas operasional adalah kendaraan bermotor dinas yang 

diperlukan oleh satuan kerja perangkat daerah/unit kerja untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari secara rutin dan 

digunakan secara bersama atau bergantian mengacu kepada 

kendaraan operasional yang multi guna, multi fungsi dan multi 

penumpang. 

25. Rumah dinas adalah rumah milik daerah yang disediakan untuk 

ditempati oleh pemegang jabatan yang berhubungan dengan sifat 

dinas dan jabatannya tinggal di rumah tersebut dan hak penghuninya 

terbatas selama masih menjabat. 

26. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik 

daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak 

dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan 

sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan 

usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi 

SKPD dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penghapusan 

dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah. 

(2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk penyeragaman 

dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. 

 

BAB II 

MEKANISME PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN  

BARANG MILIK DAERAH 

 

Bagian Kesatu 

Penghapusan 

 

Pasal 3 

(1) Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi: 

a. penghapusan dari daftar barang pengguna/kuasa pengguna; 

b. penghapusan dari daftar barang milik daerah. 

(2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. barang tidak bergerak; 

b. barang bergerak. 

(3) Penghapusan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a, didasarkan pertimbangan/alasan sebagai berikut: 

a. rusak berat, terkena bencana alam/force majeure; 

b. tidak dapat digunakan secara optimal (idle); 

c. terkena planologi kota; 

d. kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas; 

e. penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan 

koordinasi; 
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f. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis 

Hankam. 

(4) Penghapusan barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, didasarkan pertimbangan/alasan sebagai berikut: 

a. pertimbangan teknis, antara lain: 

1. secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan 

tidak ekonomis bila diperbaiki; 

2. tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; 

3. telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedaluwarsa; 

4. karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi; 

5. selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan 

penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan. 

b. pertimbangan ekonomis, antara lain: 

1. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle; 

2. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila 

dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih 

besar dari manfaat yang diperoleh. 

c. karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian yang 

disebabkan oleh: 

1. kesalahan atau kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus 

Barang; 

2. diluar kesalahan/kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus 

Barang; 

3. mati, bagi tanaman atau hewan/ternak; 

4. karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure). 

 

Pasal 4 

(1) Penghapusan Barang Milik Daerah berupa barang tidak bergerak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, berupa tanah 

dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah 

mendapat persetujuan DPRD. 

(2) Penghapusan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan 

yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah) 

dilakukan oleh Pengelola setelah mendapatkan persetujuan Gubernur 

dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

 

Pasal 5 

(1) Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah dilakukan secara 

terkoordinasi oleh: 

a. Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi; 

b. Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah SKPD; 

c. Kantor Lelang Negara. 

(2) Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan 

penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi. 
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(3) Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah SKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan 

penghapusan barang pakai habis dan barang bekas bongkaran 

sebagian bangunan pada SKPD/Unit Kerja. 

(4) Kantor Lelang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

mempunyai tugas melaksanakan pelelangan umum. 

 

Pasal 6 

(1) Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur. 

(2) Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah SKPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Barang. 

 

Pasal 7 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(2) dan ayat (3), panitia melakukan penelitian barang yang rusak, 

dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, 

pemeliharaan/ perbaikan maupun data pendukung lainnya.  

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

dalam berita acara dengan melampirkan data kerusakan/laporan 

kehilangan dari kepolisian/surat keterangan sebab kematian dan/atau 

data pendukung lainnya. 

(3) Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur 

mengenai rencana penghapusan barang dengan melampirkan berita 

acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Pengelola atas nama Gubernur menerbitkan Keputusan mengenai 

pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah. 

(5) Dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan 

cara penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara 

atau lelang terbatas dan/atau disumbangkan/dihibahkan atau 

dimusnahkan. 

 

Pasal 8 

(1) Penjualan Barang Milik Daerah dengan cara pelelangan terbatas 

dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas.  

(2) Panitia Pelelangan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melaksanakan penjualan/pelelangan terhadap Barang Milik Daerah 

yang telah dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. 

(3) Panitia Pelelangan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 
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Pasal 9 

Penghapusan Barang Milik Daerah karena adanya putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkraacht), dilaksanakan 

secara langsung oleh Kepala SKPD selaku  Pengguna Barang  berdasarkan 

dokumen putusan Pengadilan. 

 

Bagian Kedua 

Pemindahtanganan 

 

Pasal 10 

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan dalam bentuk: 

a. penjualan; 

b. tukar menukar; 

c. hibah; 

d. penyertaan modal daerah. 

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah 

mendapatkan persetujuan DPRD untuk: 

a. tanah dan/atau bangunan; 

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari 

Rp.5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(3) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau 

bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.0000.000,00 (lima 

miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapatkan 

persetujuan Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(4) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak 

memerlukan persetujuan DPRD, dengan ketentuan sebagai berikut: 

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

b. harus dihapuskan karena  anggaran  untuk bangunan pengganti  

sudah disediakan  dalam dokumen penganggaran; 

c. diperuntukan bagi pegawai negeri; 

d. diperuntukan bagi kepentingan umum; dan 

e. dikuasai negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya 

dipertahankan tidak layak secara ekonomis. 

 

Pasal 11 

(1) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai 

berikut: 

a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle; 

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah Provinsi    

apabila dijual;  
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c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali 

terhadap: 

a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus; 

b. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola. 

(3) Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, meliputi: 

a. kendaraan perorangan dinas yang digunakan Gubernur dan Wakil 

Gubernur; 

b. rumah dinas daerah golongan III. 

 

Pasal 12 

(1) Penjualan barang inventaris dan barang bekas bongkaran gedung yang 

telah dihapus dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, 

dilaksanakan oleh: 

a. Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah SKPD, untuk nilai 

taksiran sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 

b. Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi, untuk nilai 

taksiran diatas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai 

dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau lebih. 

(2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan 

dengan cara: 

a. lelang terbatas, untuk nilai taksiran sampai dengan 

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

b. lelang umum untuk nilai taksiran diatas Rp.200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah). 

(3) Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, menerbitkan Berita Acara 

Penjualan/Risalah Lelang, Surat Perjanjian dan/atau Berita Acara 

Serah Terima antara Pengguna dengan pihak penyedia jasa. 

 

Pasal 13 

(1) Kendaraan dinas terdiri dari: 

a. kendaraan perorangan dinas; 

b. kendaraan dinas operasional, terdiri dari: 

1. kendaraan dinas operasional jabatan; 

2. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan. 

(2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, digunakan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur. 

(3) Kendaraan dinas operasional jabatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b angka 1, digunakan untuk: 

a. Ketua dan Wakil Ketua DPRD; 

b. Sekretaris Daerah; 

c. Staf Ahli Gubernur; 

d. Pejabat struktural eselon II; 
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e. Pejabat struktural eselon III; 

f. Pejabat struktural eselon IV. 

(4) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, digunakan untuk tugas 

lapangan yang berkaitan dengan tugas pokok pada SKPD/Unit Kerja 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. 

 

Pasal 14 

Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

(2), dapat dijual kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah 

mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. umur kendaraan 5 (lima) tahun atau lebih; 

b. sudah ada pengganti dan tidak boleh mengganggu kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

c. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari pemerintah 

dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun; 

d. surat permohonan dari yang bersangkutan.  

 

Pasal 15 

(1) Kendaraan dinas operasional jabatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1, apabila sudah berumur 5 (lima) 

tahun atau lebih karena rusak dan/atau tidak efisien lagi bagi 

keperluan dinas dapat dijual melalui pelelangan terbatas dan 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 2, apabila sudah 

berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih karena rusak dan/atau tidak 

efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual melalui pelelangan 

umum dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(3) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), harus tetap memperhatikan kelancaran 

pelaksanaan tugas dan/atau sudah ada penggantinya. 

 

Pasal 16 

(1) Pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), 

dapat diikuti oleh: 

a. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 

(sepuluh) tahun dengan prioritas, sebagai berikut: 

1. pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun; 

2. pejabat/pegawai pemegang kendaraan; dan/atau  

3. pejabat/pegawai yang lebih senior. 

b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 

(lima) tahun. 
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(2) Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabat/pegawai, Ketua 

dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang 

pertama.  

 

Pasal 17 

(1) Kendaraan dinas operasional jabatan dan kendaraan dinas operasional 

khusus/lapangan dengan kondisi rusak, didasarkan pada hasil 

penelitian teknis yang dilaksanakan Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika Provinsi Banten. 

(2) Kendaraan dinas operasional jabatan dan kendaraan dinas operasional 

khusus/lapangan dengan kondisi rusak berat yang tidak dapat 

dioperasionalkan kembali, didasarkan pada hasil penelitian teknis 

yang dilaksanakan oleh lembaga teknis yang berkompeten. 

(3) Hasil penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) dituangkan dalam berita acara.  

(4) Pelaksanaan penghapusan untuk kendaraan dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pengelola setelah 

mendapat persetujuan Gubernur. 

 

Pasal 18 

(1) Penghapusan dari daftar inventaris dilaksanakan setelah harga 

penjualan kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas 

operasional jabatan dilunasi paling lama 5 (lima) tahun. 

(2) Selama belum dilakukan pelunasan, kendaraan dinas perorangan dan 

kendaraan dinas operasional jabatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) masih tetap milik Pemerintah Provinsi dan tidak boleh 

dipindahtangankan. 

(3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memenuhi 

kewajibannya, hak untuk membeli kendaraan dimaksud dapat dicabut 

dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap menjadi milik Pemerintah 

Provinsi. 

(4) Dalam hal kendaraan belum dilakukan pelunasan dan masih 

digunakan untuk kepentingan dinas, biaya perbaikan dan 

pemeliharaan disediakan oleh Pemerintah Provinsi. 

(5) Pelunasan harga pelelangan kendaraan dinas operasional 

khusus/lapangan dibayar secara tunai. 

 

Pasal 19 

(1) Golongan rumah dinas daerah terdiri dari: 

a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan); 

b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); 

c. rumah dinas daerah golongan III (rumah pegawai). 
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(2) Rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dapat dijual, apabila: 

a. telah berumur 10 (sepuluh) tahun; 

b. tidak dalam sengketa. 

(3) Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), sebagai penghuni sesuai Surat Izin Penghuni 

yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(4) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur berdasarkan harga taksiran dan penilaian Tim 

Penilai. 

(5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur. 

 

Pasal 20 

(1) Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai 

oleh Pemerintah Provinsi, maka pelepasan hak atas tanah tersebut 

harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan 

Perundang-undangan.  

(2) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan rumah dinas daerah dari 

Daftar Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur 

setelah harga penjualan/sewa-beli atas tanah dan bangunannya 

dilunasi 

 

Pasal 21 

(1) Setiap pemindahtanganan yang bertujuan untuk pengalihan atau 

pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikuasai 

Pemerintah Provinsi, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, 

dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah 

Provinsi dengan cara :  

a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi; 

b. pelepasan dengan tukar menukar (ruilslag). 

(2) Pelepasan hak atas tanah sebagai mana dimaksud pada ayat (1), 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapatkan 

persetujuan DPRD. 

(3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah 

Provinsi dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP). 

(4) Nilai ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan hasil 

penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur. 
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Pasal 22 

Tukar menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:  

a. untuk memenuhi kebutuhan operasional  penyelenggaraan Pemerintah 

Provinsi; 

b. untuk mengoptimalkan Barang Milik Daerah; dan 

c. Tidak tersedia dana dalam APBD. 

 

Pasal 23 

(1) Tukar menukar Barang Milik Daerah dapat berupa: 

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna 

kepada Gubernur melalui Pengelola; 

b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak 

sesuai dengan tata ruang kota  

c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pada huruf 

a dan huruf b, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan 

Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

 

Pasal 24 

Tukar menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan 

kepada Gubernur disertai alasan dan/atau bangunan dan kelengkapan 

data; 

b. Gubernur membentuk Panitia Pelepasan Hak atas Tanah dan/atau 

bangunan dengan Keputusan Gubernur untuk meneliti dan mengkaji 

alasan atau pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/dan 

atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis; 

c. apabila memenuhi syarat, Gubernur  dapat mempertimbangkan untuk 

menyetujui dan menetapkan tanah/dan atau bangunan yang akan 

dipertukarkan; 

d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakaan setelah 

mendapatkan persetujuan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan; 

e. pengelola melaksankan tukar menukar dengan berpedoman  pada 

persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2); 

dan  

f. pelaksanaan serah terima tanah dan/atau bangunan pengganti harus 

di tuangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar. 
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Pasal 25 

Tukar menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

24 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai 

alasan dan pertimbangan kelengkapan data  dan hasil pengkajian hasi 

Tim internal SKPD; 

b. pengelola meneliti  dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar 

menukar dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis; 

c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan Perundang-undangan 

pengelola dapat mempertimbangkan  untuk menyetujui  sesuai 

batasan kewenangannya; 

d. pengguna melaksanakan  tukar menukar dengan berpedoman pada  

persetujuan pengelola;dan 

e. pelaksanaan serah terima barang di tuangkan dalam Berita Acara 

Serah Terima Barang. 

 

Pasal 26 

(1) Tukar menukar Barang Milik Daerah antara Pemerintah Provinsi 

dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara/Daerah 

apabila   terdapat selisih nilai lebih dapat dihibahkan. 

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dituangkan dalam Berita Acara. 

 

Pasal 27 

(1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk 

kepentingan: 

a. sosial; 

b. keagamaan; 

c. kemanusiaan; 

d. penyelenggaraan Pemerintahan. 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persyaratan 

sebagai berikut: 

a. bukan merupakan barang rahasia Negara/Daerah; 

b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang  

banyak; 

c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

Pemerintah Provinsi. 

 

Pasal 28 

(1) Hibah barang milik daerah meliputi: 

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna 

kepada Gubernur melalui Pengelola; 

b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya 

direncanakan untuk dihibahkan atau untuk kepentingan umum; 
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c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh 

Penguna kepada Gubernur melalui Pengelola;  

d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya 

direncanakan untuk dihibahkan. 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

Pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur. 

(3) Dalam pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

disertai dengan perjanjian hibah. 

 

Pasal 29 

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapatkan 

persertujuan DPRD. 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, dengan 

nilai diatas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilaksanakan 

setelah mendapatkan persetujuan DPRD. 

 

Pasal 30 

(1) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi atas barang milik daerah 

dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan 

kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya. 

(2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal 

Pemerintah Provinsi sebagimana pada ayat (1), ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur. 

 

Pasal 31 

Format yang digunakan dalam pelaksanaan penghapusan dan 

pemindahtanganan Barang Milik Daerah tercantum dalam Lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

BAB III 

PERHITUNGAN HARGA JUAL DAN PENYETORAN 

 

Pasal 32 

(1) Harga jual kendaraan dinas ditentukan sebagai berikut:  

a. kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional 

jabatan yang telah berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun 

harga jualnya 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran 

yang berlaku. 

b. kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional 

jabatan yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, harga 

jualnya 20% (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang 

berlaku. 
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c. kendaraan operasional khusus/lapangan yang telah berumur 10 

(sepuluh) tahun atau lebih didasarkan pada harga yang telah 

ditetapkan saat pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas. 

(2) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

 

Pasal 33 

Hasil penjualan/pelelangan kendaraan dinas dan rumah dinas disetor ke 

Kas Daerah. 

 

BAB IV 

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

 

Pasal 34 

(1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik 

Daerah. 

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

didelegasikan kepada Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat 

Daerah Provinsi Banten selaku Pembantu Pengelola Barang Milik 

Daerah . 

(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan penghapusan dan 

pemindahtanganan Barang Milik Daerah, didelegasikan kepada 

Inspektorat Provinsi Banten. 

 

Pasal 35 

Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten 

selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah menyampaikan laporan  

pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah 

secara berkala kepada Gubernur. 

 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 36 

Pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah 

dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Banten. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 37 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya Dalam Berita Daerah 

Provinsi Banten. 

 
 

Ditetapkan di Serang 
pada tanggal : 3 Desember 2013 

GUBERNUR BANTEN, 
 

ttd 

 
 

RATU ATUT CHOSIYAH 
 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal : 3 Desember 2013 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI BANTEN, 

 
ttd 

 
MUHADI 

 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 34 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 

 
H. SAMSIR, SH. M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19611214 198603 1 008 
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LAMPIRAN   
PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

NOMOR 34 TAHUN 2013   
TENTANG 
TATA CARA PENGHAPUSAN DAN 

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK 
DAERAH 

      
FORMAT PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH 

 

A. Format Usulan Penghapusan Barang  
Daftar Usulan Barang Yang Akan dihapus 

Kode Kepemilikan  : 
Provinsi   : 
SKPD    : 

Unit    : 
 

No. 
urut 

Kode 
Lokasi 

Kode 
Barang 

Nama 
Barang/Jenis 

Barang 

Nomor 
Register 

Merk / 
Type 

Tahun 
Pembuatan/ 

Pembelian 

Jumlah 
Barang/ 

Register x 

Harga Beli/ 
Register 

Alasan (DD, HCR, 
HLG. M-SKPD) 

Ket 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

           

DD =  Double Data, HLG = Hilang, HCR = Hancur, M-SKPD = Mutasi ke SKPD Lain. 

 
MENGETAHUI 

Kepala SKPD ………… 
 
 

……………………………………… 
NIP. ……………………………………… 

 ………………………, ………………………………… 
Pengurus Barang 

 
 
 

…………………………………………… 
NIP. ………………………………………… 
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Petunjuk Pengisian Daftar Usulan Barang Yang Akan Dihapus: 
 

Terlebih dahulu Nama SKPD, Kabupaten/Kota, Provinsi yang bersangkutan 
pada sudut kiri atas . 
Daftar Usulan Barang yang akan Dihapus terdiri dari 10 kolom yang cara 

pengisiannya adalah sebagai berikut: 
 

Kolom 1 : Nomor urut. 
Nomor urut pencatatan setiap jenis barang 

Kolom 2 : Nama Barang. 

Diisi nama  barang yang akan dihapus 
Kolom 3 : Nomor kode Barang. 

Nomor kode barang diisi sesuai dengan jenis 
barang/kodefikasi barang 

Kolom 4 : Nomor Kode Lokasi. 

Diisi nomor kode lokasi masing-masing SKPD. 
Kolom 5 : Merk/Type 

Diisi merk/type barang yang bersangkutan 

Kolom 6 : Dokumen kepemilikan 
Diisi bukti kepemilikan barang seperti sertifikat, No . IMB, 

No. BPKB, No Polisi dlsb. 
Kolom 7 : Tahun Permbelian/perolehan 

Diisi tahun pembelian/pembelian 

Kolom 8 : Harga Perolehan. 
Diisi harga perolehan, kalu tidak diketahui tahun pembelian, 
diisi dengan membandingkan barang yang sejenis. 

Kolom 9 : Keadaan Barang. 
Diisi dengan keterangan Baik, Kurang Baik, Rusak Berat. 

Kolom 10 : Keterangan. 
Diisi dengan keterangan yang dipandang perlu. 

  

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal 
pencatatan dan ditandatangani Pengurus Barang dan diketahui (sebelah kiri 

bawah) oleh Kepala SKPD. 
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B. Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah 
 

 
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 

 

 

BERITA ACARA 
Nomor : 

 
 Pada hari ini …… tanggal …… tahun dua ribu ….. kami yang bertanda 

tangan di bawah ini selaku Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah 
Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan pengecekan/penelitian atas 

barang sebagaimana tersebut pada Berita Acara ini. 
 Adapun hasil pengecekan/penelitian atas barang-barang tersebut 
ternyata semua barang-barang dimaksud adalah milik Pemerintah Provinsi 

Banten dan semua/sebagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak 
dapat dipergunakan untuk kepentingan dinas, sedangkan manfaat 
penggunaannya untuk kepentingan dinas tidak seimbang dengan biaya 

perbaikan yang akan dikeluarkan. 
 Berkenaan dengan kondisi barang-barang  tersebut, diusulkan kepada 

pejabat yang berwenang agar barang-barang dimaksud dapat dipertimbangkan 
untuk dihapus dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Provinsi 
Banten dan selanjutnya dilelang secara umum/dilelang terbatas/dihibahkan 

dan atau dimusnahkan. 
 Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan 

disampaikan kepada Gubernur untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 

 
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 

1. …………………………………..  Pengarah 

2. …………………………………..  Penanggung Jawab 

3. ………………………………….. Ketua 

4. ………………………………….. kordinator 

5. ………………………………….. Anggota 

6. ………………………………….. Anggota 

7. ………………………………….. Anggota 

8. ………………………………….. Anggota 

9. ………………………………….. Sekretriat 
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C. Berita Acara Penjualan Kendaraan Dinas  
 

PANITIA PENJUALAN KENDARAAN DINAS 
 

BERITA ACARA  
Nomor: 

 
 

Pada hari ini ………. tanggal ……. tahun dua ribu …. kami yang 
bertanda tangan dibawah ini selaku Panitia Penjualan Kendaraan milik 
Pemerintah Provinsi Banten yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur 

Banten nomor….tanggal…., tentang…., kendaraan dinas milik Pemerintah 
Provinsi Banten (sebagaimana terlampir) direncanakan untuk dijual kepada 
…….. dan dihapus dari daftar inventaris sebagai tersebut pada berita acara ini. 

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas kendaraan-kendaraan 
tersebut adalah sebagai berikut: 

1. pemilikan; 
2. keadaan kendaraan; 
3. pemakaian dan pemeliharaan; 

4. biaya pemeliharaan. 
Sehubungan dengan hasil penelitian dimaksud, maka diusulkan sebagai 

berikut: 
1. ……………..(Daftar kendaraan yang diusulkan untuk dijual); 
2. ……………..(Daftar kendaraan yang diusulkan untuk ditangguhkan); 

3. ……………..(Daftar kendaraan yang diusulkan untuk dihapus). 
Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan 
kepada Gubernur untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
 

PANITIA PENJUALAN KENDARAAN DINAS 
 

1.  Ketua  : …………..Nama…………. : …………..tanda tangan………… 

2.  Wk ketua  : …………………………….. : ………………………………………. 

3.  Sekertaris  : …………………………….. : ………………………………………. 

4.  Anggota  : …………………………….. : ………………………………………. 

5.  Anggota  : …………………………….. : ………………………………………. 
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D. Format Pengujian Kendaraan Dinas 
 

DAFTAR PENGUJIAN KENDARAAN DINAS 
 

Kepada Ketua Panitia  Penguji Kendaraan 
…………………………………………………….. 
Dengan ini disampaikan tentang kendaraan 

bermotor kepunyaan Dinas untuk di uji dan 
dinyatakan dapat/tidaknya untuk dipakai 

lagi. 
 
Nama Pengguna              : ……………….. 

Tempat                            : ……………….. 
Merk Pabrik                    : ……………….. 
Type                                : ……………….. 

Tahun Pembikinan        : ……………….. 
Huruf No Pend.Pol         : ……………….. 

Nomor  Mesin                 : ……………….. 
Kekuatan Motor               : ……………….. 
Jumlah Tempat Duduk    : ……………….. 

Ukuran Ban                     : ……………….. 
Jumlah roda cadangan     : ……………….. 

Jml. Kilometer Terpakai   : ……………….. 
 
Diminta dengan hormat hasil penguji 

tersebut di sebelah ini dan dikirimkan 
kepada instansi-instansi yang tersebut 
dalam pasal 7 ayat 4 Surat Keputusan 

Menteri Perhubungan yang termasuk di 
atas. 

 
            Pengurus Tersebut di atas 
 

 
 
                     (………………) 

                     NIP……………………. 
 

Tembusan kepada : 
……………………….. 
……………………….. 

………………………… 

Kepada 
1. ……………………………. 
2. ……………………………. 

3. ……………………………. 
4. …………………………….. 

 
 
 

Dengan ini diberitahukan bahwa 
kendaraan bermotor yang 
tersebut di sebelah ini telah di 

uji pada tanggal………….. 
 

 
TIDAK DAPAT (1) 
MASIH DAPAT (2) 

Dipakai lagi untuk dinas 
disertakan dengan ini laporan 

penguji yang bersangkutan. 
 
 

an.Panitia pengujian …… 
an. Cabang Panitia Pengujian (2) 
 

Di …………………………. 
 

Ketua .                 Sekretaris 
 
 

 
  (…………………)          (……………..) 
   NIP……………             NIP…………. 

DIDAFTARKAN TANGGAL :.,….. 
Tembusan kepada : 

Anggota Panitia/Cabang tersebut, 
Saudara……………………………. 
di………………………………………….. 
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E. Format Laporan Pengujian Kendaraan Dinas  
 

 
PANITIA PENGUJIAN KENDARAAN DINAS 
Nomor………Sidang ke…..Tempat………tgl………. 

 
Sebagaimana tercantum dalam Keputusan ……… nomor…. tanggal …… 

tentang….. menerangkan …….. tersebut diatas telah diuji kendaraan bermotor 
dan ditaksir sebagai berikut 

 

Merk   :    Jumlah tempat duduk  :   
Type   :    Ukuran Ban   : 

Tim Pembikinan :    Jumlah Roda ban  : 
Huruf Nomor :  
Pendaftaran Polisi :    Jml.KM yang tlh ditempuh : 

 

No. 
Urut 

Bagian 

Keadaan 

baik/ 
buruk 

% 
No. 

Urut 
Bagian 

Keadaan 

baik/ 
buruk 

% 

I 2 3 4 5 6 7 8 

I. 
 

 

II. 

 
 
 

 

III. 

 
 
 

 

IV. 
 

 
 

 
 

V. 

 
 
 

 
 

 

VI. 
 

 
 

 
 
 

 

Landasan (baut 
pengikat body 

bumper belakang) 

As/cardan depan 

steering knule & 
univyont kogleger 
as depan kanan 

dan kiri 

As/cardan depan 

seistering knule & 
univyoint 
koglager as depan 

kanan dan kiri 

Pesawat rem 
(master pump 

pipa rem-rem 
tangan, rem 

tromol/brake 
drump) 

Alat pengemudi 

(stir) stering 
hause, pitman 
arm stang-stang 

sambungan 
stir,fusel pen 

kanan dan kiri 

Mesin  
 

 
 

 
 
 

 

…………. 
 

 

…………. 

 
 
 

 

……....... 

 
 
 

 

…………. 
 

 
 

 
 

…………. 

 
 
 

 
 

 

…………. 
 

 
 

 
 
 

 

… 
 

 

… 

 
 
 

 

… 

 
 
 

 

… 
 

 
 

 
 

… 

 
 
 

 
 

 

… 
 

 
 

 
 
 

 

XIII. 
 

 

XIV. 

 
 
 

 

XV. 

 
 
 

 

XVI. 
 

 
 

 
 

XVII. 

 
 
 

 
 

 

XVIII 
 

 
 

 
 
 

 

Alat pendingin 
(radiator kompa, air, 

sapu kipas) 

Ban-ban (ban depan 

kanan depan, 
belakang depan kiri 
 

 

Roda & tutup roda 

 
 
 

 

Body/badan (pintu-
pintu) belakang, kap 

tutup mesin tempat 
depan dan belakang 

 
 

Sepatbor-sepatbor 

 
 
 

 
 

 

Alat-alat listrik (aki, 
dynamo, starter, 

countout relay 
kawat listrik, 

klakson/Bom sikat 
kaca (wiper, alat 
penunjuk jurusan) 

 

…………. 
 

 

…………. 

 
 
 

 

…………. 

 
 
 

 

…………. 
 

 
 

 
 

…………. 

 
 
 

 
 

 

…………. 
 

 
 

 
 
 

 

… 
 

 

… 

 
 
 

 

… 

 
 
 

 

… 
 

 
 

 
 

… 

 
 
 

 
 

 

… 
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No. 
Urut 

Bagian 
Keadaan 

baik/ 

buruk 

% 
No. 

Urut 
Bagian 

Keadaan 
baik/ 

buruk 

% 

I 2 3 4 5 6 7 8 

VII. 
 

 
 
 

 

VIII. 
 

 
 

IX. 
 

 
 

 
 

X. 
 

 
 

 

XI. 
 
 

 
 

 

XII. 

Alat pengatur 
bahan bakar 

(tanki bensin 
pipa-pipa pompa 
bensin kalbulator 

dan air filter) 

Cluth & ak 
perseneling (joint 

shortransmision) 
 

Lampu-Lampu 
(lampu depan 

belakan, 
lampustparker, 

lampu dalam dan 
lain-lain 

Penahan shoe 
dan pir-pir 

(tangan pir, spiral  
kanan  kiri, spiral 

kanan dan kiri) 

Kaca-kaca (kaca 
depan kanan kiri, 
kaca pintu kanan 

kiri kaca 
belakang dan 

lain-lain 

Grill mask 

…………. 
 

 
 
 

 

…………. 
 

 
 

…………. 
 

 
 

 
 

…………. 
 

 
 

 

…………. 
 
 

 
 

 

…………. 

… 
 

 
 
 

 

… 
 

 
 

… 
 

 
 

 
 

… 
 

 
 

 

… 
 
 

 
 

 

… 

XIX. 
 

 
 
 

 

XX. 
 

 
 

XXI. 
 

 
 

 
 

XXII. 
 

 
 

 

XXIII 
 

Alat-alat pembakar 
(coil distributor 

kabel-kabel dan 
spork pul/bangie2) 
 

 

Dasboard (ukur 
amper, panas air 

tekanan minyak 
kilometer dan jam) 

Keadaan duko 
 

 
 

 
 

Saluran tempat 
duduk (coper dan 

lain-lain) 
 

 

Pekakas-perkakas 

…………. 
 

 
 
 

 

…………. 
 

 
 

…………. 
 

 
 

 
 

…………. 
 

 
 

 

…………. 
 
 

 
 

 
 
 

 

… 
 

 
 
 

 

… 
 

 
 

… 
 

 
 

 
 

… 
 

 
 

 

… 
 
 

 

 

Jml % yang ditaksir (2) 
 
 

      ……………………..(1) 
Personil  ………………….....(2)   x 100% = ………. % 

 
 

Dibuat dengan sesungguhnya 

Panitia penguji Darah…………………… 
 
 Ketua,  Sekretaris,  

 
 

 
 (…………..…) (………………) 
 NIP…………. NIP………….. 
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F. Keputusan Kepala SKPD tentang Panitia Penghapusan Barang 
 

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN 
KOP S K P D  

 

Jl………………… Telepon ………………  

 
 

KEPUTUSAN KEPALA …………. 
NOMOR………………………….. 

 

TENTANG 
 

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG …………. 

KEPALA ……………………., 
 

Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Provinsi Banten 

penggunaan SKPD ……yang hilang, rusak berat, dan tidak 
efisien lagi untuk kepentingan dinas, perlu untuk diteliti 
untuk dihapus dari Daftar Barang Pengguna 

SKPD…………… 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu membentuk Panitia Penghapusan 
Barang SKPD …………… yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala ……… 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12  Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4855);  

 
 



 
 

- 26 - 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan  Keuangan  Daerah 
Provinsi Banten  (Lembaran Daerah Provinsi Banten 
Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Banten Nomor 2 Seri E); 
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor … Tahun … 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Banten Tahun Anggaran … (Lembaran Daerah 
Provinsi Banten Tahun … Nomor …). 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Pemerintah 

Provinsi Banten pengguna SKPD…….dengan susunan 

Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran. 
KEDUA : Menugaskan Panitia Penghapusan Sebagaimana  dimaksud 

diktum KESATU untuk: 
a. melakukan Penelitian/pemeriksaan terhadap barang milik 

pemerintah provinsi Banten pengguna SKPD…….yang 

rusak/rusak berat dan tidak efisien lagi untuk 
kepentingan Dinas,guna diusulkan kepada pejabat yang 

berwenang agar barang-barang tersebut dipertimbangkan 
dihapuskan dari Daftar inventaris Pemerintah Provinsi 
Banten Penggunaan SKPD….. 

b. menuangkan hasil Penelitian/pemeriksaannya dalam 
suatu Berita Acara; 

c. melaksanakan penjualan terhadap barang-barang pakai 

Habis dan Barang Bekas Bongkaran sebagian gedung 
yang telah mendapat persetujuan/ditetapkan 

penghapusannya sesuai ketentuan yang berlaku; 
d. menyetorkan hasil penjualan barang inventaris tersebut 

kepada Kas Umum Daerah atau……(BLUD) 

e. membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan; 
f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala ….. 

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Tugas Panitia 
Penghapusan sebagiamana dimaksud dalam diktum KEDUA 
pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

SKPD…….Tahun Anggaran……, Program (…)….., Kegiatan (...) 
…..Kode Rekening…….. 
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku  pada tanggal ditetapkan. 
 

Di tetapkan di 
pada tanggal……………...... 
KEPALA SKPD……. 

 
 

 
(………………………………….) 

 

Tembusan Yth: 
1. ………………dst 
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Lampiran Keputusan Kepala …. 
Nomor  :  

Tanggal : 
 
 

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG SKPD……… 

 

No. 
JABATAN DALAM 

PANITIA 
NAMA 

JABATAN 

DALAM  
INSTANSI 

1 2 3 4 

1. Ketua   

2. Sekretaris   

3. Anggota-anggota a. dst  

2.  Sekretariat a. dst  

    

 
 

KEPALA SKPD………… 
 
 

 
 

(…………………………………) 
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G. Keputusan Kepala SKPD tentang Penghapusan Barang Pakai Habis Atau 
Bekas Bongkaran Sebagian Gedung. 

 
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN 

KOP  S K P D 

 
Jl……………..Telepon…………………… 

 
KEPUTUSAN KEPALA …………. 
NOMOR………………………….. 

 

TENTANG 

PENGHAPUSAN BARANG PAKAI HABIS  

ATAU BEKAS BONGKARAN SEBAGIAN GEDUNG DI LINGKUNGAN 
SKPD…………………… MILIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN 

 

KEPALA ……………………., 
 

Menimbang : Bahwa barang pakai habis atau bekas bongkaran sebagian 
gedung pengguna SKPD ……. tidak efisien lagi untuk 
menunjang kelancaran  tugas, perlu menghapus barang-

barang pakai habis atau bekas bongkaran sebagian 
gedung dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala …..; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Propinsi Banten  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahu 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4884); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855);  
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 

2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan  Keuangan  
Daerah Provinsi banten  (Lembaran Daerah Provinsi 
Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E); 
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor … Tahun … 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Banten Tahun Anggaran … (Lembaran Daerah 
Provinsi Banten Tahun … Nomor … ) 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : 
KESATU : Menghapus barang-barang pakai habis atau bekas 

bongkaran sebagian gedung penggunaan SKPD..….. 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran. 
KEDUA : Penghapusan barang pakai habis atau bekas bongkaran 

sebagian gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum 
KESATU, dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang 
SKPD …..dengan cara 

a. menjual barang-barang yang masih mempunyai nilai 
ekonomis dan hasil penjualan disetorkan ke Rekening 

………. 
b. memusnahkan barang-barang yang sudah tidak 

mempunyai nilai ekonomis  yang dituangkan dalam 

Berita Acara  Pemusnahan. 
KETIGA : Menugaskan pejabat………….  (dalam SKPD) untuk 

membuat dan menandatangani dengan pihak  pembeli 

dengan menuangkan ketentuan-ketentuan penjualan  
barang pakai habis habis atau bekas bongkaran  sebagian 

gedung  sebagaimana di maksud dalam diktum KEDUA 
huruf a. 

KEEMPAT : Atas penghapusan dan penjualan barang pakai habis atau 

bekas bongkaran sebagian gedung sebagaimana dimaksud 
dalam diktum ketiga pelaksanaannya kepala SKPD wajib 

melaporkan hasil pelaksanaannya kepada kepala 
Daerah…………… 
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KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di………….. 
pada tanggal…………… 
KEPALA SKPD…… 

 
 

 
 

(…………………………..) 

 
 

 
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada  
 

1. ………..dst  
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H. Berita Acara Penghapusan Barang Pakai Habis 
 

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG 
SKPD………………………… 

 

BERITA ACARA PENGHAPUSAN  

BARANG PAKAI HABIS ATAU BEKAS BONGKARAN SEBAGIAN GEDUNG 
DI LINGKUNGAN 

SKPD……………………………… 

Nomor :…………………………………. 

 
Pada hari ini … tanggal … bulan … tahun ... kami yang bertanda tangan 

dibawah ini selaku Panitia Penghapusan Barang SKPD………..tahun …. yang 

dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala SKPD … tanggal … Nomor ..., telah 
melakukan pembahasan  terhadap usulan  penghapusan barang berupa … 

Panitia penghapusan Barang SKPD… dengan pertimbangan sebagai 
berikut: 
1. bahwa……………………….., 

2. bahwa……………….. 
3. bahwa berdasarkan hasil pengecekan lapangan ditemukan : 

a. barang pakai habis atau bekas bongkaran sebagian gedung penggunaan 

SKPD………..yang berada di…….. (unit) sudah tidak dipergunakan 
lagi/tidak layak pakai : 

b. …………………………. 
Panitia sepakat untuk mengusulkan hal-hal sebagai berukut : 
1. penghapusan barang paki habis atau bekas bongkaran sebagian gedung 

ditetapakn penghapusannya dengan keputusan Kepala SKPD……………. 
2. barang pakai habis atau bekas bongkaran sebagian gedung yang masih 

mempunyai nilai ekonomis dijual dan hasil penjualannya akan disetorkan 
ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten atau ke rekening 
Penerimaan Lain-lain (BLUD) pada SKPD……….. 

3. proses penjualan barang pakai habis atau bekas bongkaran sebagian 
gedung dilakukan oleh Panitia penghapusan Barang SKPD. 

4. atas penjualan di maksud pelaksanaan diwajibakan memberikan jaminan 

pelaksanaan senilai minimal……..% dari nilai setoran hasil penjualan 
barang. 

5. proses penjualan barang pakai habis atau bekas bongkaran sebagian 
gedung ditindaklanjuti dengan penerbitan surat perintah pengambilan 
barang pakai habis atau bekas bongkaran sebagian gedung yang 

ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Pejabat ………… (dalam SKPD), yang 
ditunjuk.   

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG 
SKPD……… 

No 
JABATAN DALAM 

PANITIA 
NAMA 

JABATAN 
DALAM 

INSTANSI 

TANDA 

TANGAN 

1 Ketua    1…………………… 

2 Sekretaris   2………………….. 

3 Anggota-anggota : a.   a………………….. 

b.    b…………………. 

c.  c…………………. 

 



 
 

- 33 - 

I. Berita Acara Penjualan Barang Pakai Habis atau Bekas Bongkaran 
Sebagian Gedung  

 
 

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG 

SKPD…………………. 
 

BERITA ACARA PENJUALAN  
 

PEKERJAAN: Penjualan barang pakai  
habis  atau bekas   

bongkaran  sebgian  
gedung di SKPD……. 

BERITA ACARA PEMBUKAAN, 
PENELITIAN DAN REKAPITULASI  
SURAT PENAWARAN  SERTA 

PENETAPAN  
PELAKSANAAN/PEMBELI 

LOKASI :………………… 
 
PEMILIK :     PEMERINTAH PROVINSI  

                               BANTEN 

NOMOR     :…../……. 

TANGGAL  :  

 

 Pada hari ini tanggal …. bulan…… tahun……., kami selaku panitia 
penghapusan Barang SKPD ……. Tahun…….. yang   dibentuk berdasarkan 
Keputusan Kepala SKPD ………tanggal ….. Nomor ……., melakukan proses 

penjualan barang pakai habis atau bekas bongkaran sebagian gedung yang 
telah dihapus dari daftar Barang Pengguna SKPD ………, dengan berpedoman 

pada: 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan 

Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4578. 
2. Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelola Barang 

Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 , 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609)  sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2008 ( Lembaran Negara 

Tahun 2008  Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara omor 4855); 
3. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 13 Tahu 2006 tantang  Pedoman 

Pengelola Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor  59 Tahun 2007; 
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ; 
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengelola 

Barang Milik Pemerintah Provinsi Banten ; 

6. Peraturan Gubernur Banten Nomor …… tahun …… Tentang tatacara 
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi 
Banten. 

 
Hal tersebut guna menindaklanjuti Keputusan Kepala SKPD ……….. 

tanggal …… Nomor……. Tentang Penghapusan barang pakai habis  atau bekas 
bongkaran sebagian gedung, serta memperhatikan surat Penawaran yang 
diajukan oleh Panitia,  maka Panitia sepakat untuk melakukan proses  

administrasi penjualan barang pakai habis  atau bekas bongkaran  sebagian 
gedung yang  telah ditetapkan penghapusannya sebagaimana daftar barang 

terlampir, diawali dengan menyelenggarakan rapat Pembukaan, penelitian dan 
rekapitulasi  surat penawaran  serta penetapan  pembelian barang  dimaksud 
dengan tahapan pelaksanaannya sebagai berikut : 
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1. Hadir dalam rapat ini.  
a. Pihak Panitia : 

No JABATAN DALAM 
PANITIA 

NAMA 

1 2 3 

1 Ketua  

2 Sekretaris  

3 Angota-anggota : a. 

  b. 

  c. 

 
b. Pihak Calon Pembeli/Penawaran  sebagai berikut :  

 

No  Nama Alamat  

1. CV  

2   

3   

4   

 

2. Panitia melaksanakan Pembukaan  surat penawaran di hadapan pihak 
penawaran dengan  hasil sebagi berikut : 

 

No  Calon Pembeli  Harga Penawaran  
(Rp.) 

1. CV  

2   

3   

4   

 

3. Berdasarkan hasil rekapitulasi  penawaran tersebut  maka seluruh 
anggota Panitia  sepakat menetapkan penawaran tertinggi  sebagai 
pembeli, yaitu : 

 
Nama  perusahaan  : 

Alamat     : 
Harga Penawaran  : Rp ……… (….) 
 

Jangka waktu pelaksanaan  : … (….) Hari Kalender 
Jaminan …..%   : Rp ….(………) 
 

4. Pihak pembelian diwajibkan segera menyetor  ke Rekening Kas Umum 
Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada SKPD ……..   sebesar Rp. 

………. (…………) paling lambat dalam  jangka waktu .. (……..) hari kerja 
sejak  tanggal Berita Acara ini. 

5. Setelah menerima bukti setor, selanjutnya SKPD …………menerbitkan 

Surat Perintah Mengeluarkan Barang Kepada ……… sebagai pembeli, 
yang antara lain memuat Hak dan kewajiban masing-masing Pihak, 
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dimana Pihak SKPD…….menyerahkan Barang-barang dimaksud  kepada 
pihak…… (pembeli). 

6. SKPD…..berkewajiban melaporkan-melaporkan hasil pelaksanaan 
penjualan barang dimaksud kepada  Gubernur melalui  Sekretaris 
Daerah Provinsi Banten.. 

7. Berita acara pembukaan, penelitian dan rekapitulasi  surat penawaran 
serta penetapan  pelaksanaan/pembelian  barang–barang dimaksud  di 

lingkungan SKPD ……ini juga dipergunakan  sebagi dasar penerimaan  
(setoran ke Rekening  Kas Umum Daerah Provinsi Banten ) 

8. Apabila …… (Pembeli) tidak melakukan pembayaran dalam  jangka 

waktu yang ditetapkan sebagimana dimaksud  dalam angka 5 , maka 
……..(Pembeli)  dianggap gugur  dan tidak mengikut  kegiatan 

sejenis,…….. Selanjutnya Panitia memproses ulang 
administrasipenjualan. 

 

Demikian Berita Acara  Pembukaan , penelitian dan rekapitulasi surat 
penawaran serta  penetapan  pelaksanaan/pembeli barang pakai habis atau 
bekas bongkaran  sebagian gudang ini  dibuat dengan sebenar-sebenarnya  

dalam rangaka 5 (lima) yang ditandatangani  oleh Panitia dan peserta/calon 
Pembeli untuk di pergunakansebagimana mestinya. 

 
a. PANITIA PENGHAPUSAN BARANG SKPD……….. 

 

No NAMA JABATAN DALAM 
PANITIA 

TANDA TANGAN 

1.  Ketua 1. …………………………… 

 

2.  Sekretaris 2. …………………………… 

 

3.  Anggota 3. ………………………….. 

4.  Anggota 4. ……………………………. 

5.  Anggota 5. …………………………….. 

 

 
b. CALON PEMBELI 

 

No  NAMA DIREKTUR NAMA 
PERUSAHAAN 

TANDA 
TYANGAN 

1.    

1….. …….. 

2.    

2………… 

3.    

3………… 
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J. Surat Permohonan Pembelian Kendaraan Dinas Operasional 
 
 
 
 
Perihal 
 
 

 
 
 
: 

 
 
 
Permohonan pembelian Kendaraan 
Operasional 

 
Yth. 

Kepada,  
Gubernur Banten 
Melalui Sekretrais Daerah 
Provinsi Banten selaku 
Pengelola 
di  
Tempat 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

N  a  m  a  :  

NIP : 

Pangkat/Golongan : 

Jabatan  :  

Bersama ini kami bermaksud untuk membeli kendaraan Operasional yang 

selama ini kami gunakan melalui pelelangan umum/terbatas  sebagai mana data 

kendaraan sbb: 

Merek :  

Type :  

Jenis /model : 

No Chasis : 

No Rangka  :  

Tahun Pembuatan  :  

Warna  :  

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan : 

1. Masa kerja ( SK CPNS dan SK Terahir ) sekurang-kurangnya 10 tahun. 

2. Berita acara Pemakaian Kendaraan. 

3. Pernyataan belum pernah mendapatkan fasilitas pembelian kendaraan 10 

tahun terakhir. 

4. Pernyataan dari Pimpinan/pengguna bahwa kendaraan yang dimohon tidak 

mengganggu kelancaran tugas mengingat kendaraan pengganti telah tersedia. 

5. Salinan/Copy Kepemilikan Kendaraan. 

6. Foto Kendraan termohon 4 sisi. 

7. Berita Acara Cek Fisik kendaraan dari Dishubkominfo. 

8. Pernyataan kesanggupan melunasi hasil lelang. 

9. Pernyataan kesanggupan mengganti/mengembalikan biaya perbaikan Tahun 

terakhir. 

 

Demikian atas terpenuhinya peromohonan ini  kami haturkan terima kasih. 

 

                        P E M O H O N 

     
   ______________________ 
   NIP. 
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K. Surat Pernyataan Pengelola/Kepala SKPD 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

N  a  m  a  :  

Jabatan  :  

Menyatakan dengan sebernarnya bahwa kendaraan : 

Merek :   

Type :  

Jenis  :  

Model  :  

Tahun Pembuatan  :  

Warna  :   

No Mesin :  

No Rangka  :  

Telah dimohon untuk dijual kepada.............................. selaku 

..............................., kendaraan tersebut tidak menganggu kepentingan Dinas 

mengingat kendaraan pengganti untuk ................... yang baru telah tersedia. 

Demikian pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

     

PENGELOLA/KEPALA SKPD 

PROVINSI BANTEN 
 

 

 

..................................................................... 

NIP. ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN 
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L. Surat Keterangan Belum Pernah Mendapatkan Fasilitas Pembelian 
Kendaraan Perorangan Dinas 

 

SURAT KETERANGAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

N  a  m  a  :  

NIP : 

Pangkat/golongan : 

Jabatan  :          

Unit Kerja/SKPD : 

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa selama menjabat sebagai ....................................., 

belum pernah mendapatkan fasilitas pembelian kendaraan perorangan dinas selama 10 

tahun terakhir, baik melalui lelang terbatas maupun lelang umum. 

Demikian  keterangan  ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan 

seperlunya. 

 

MENGETAHUI 
 

KEPALA SKPD...................... 
 
 
 
 
 

............................................. 
NIP. 

 

P E M O H O N 

 

 

 

............................................. 
NIP. 
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M. Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan Biaya  
 

SURAT PERNYATAAN 

 

Pada hari ini.................tanggal...............bulan.....................tahun …….. Yang bertanda 

tangan dibawah ini : 

 

N  a  m  a  :  

NIP :  

Pangkat/golongan : 

Jabatan  :          

Unit Kerja/SKPD : 

Menyatakan dengan sebernarnya, bahwa  saya bersedia membeli kendaraan : 

Merek :  

Type :  

Jenis /model : 

No Chasis :  

No Rangka  :  

Tahun Pembuatan  :  

Warna  :  

Dengan harga sesuai dengan ketetapan panitia yang berdasarkan ketentuan yang berlaku dan 

saya bersedia melunasi serta mengganti biaya perbaikan 1 ( satu ) tahun terakhir dengan cara 

menyetorkan ke Kas Daerah. 

Demikian pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.   

Serang , .................................      2013 

 

PEMOHON 

 

 

.............................................. 

NIP. ....................................... 
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N. Berita Acara Penaksiran Harga Rumah dan Ganti Rugi Atas Tanah 
 

BERITA ACARA PENAKSIRAN HARGA RUMAH 

DAN GANTI RUGI ATAS TANAH 

 

Pada hari ini,…………Tanggal…………bulan……tahun….., kami panitia penaksiran harga 

rumah daerah golongan III dengan ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi 

……yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur………Tanggal………..Nomor…………telah 

memeriksa dan menaksir harga rumah dengan ganti rugi atas tanah rumah daerah golongan III. 

 

Letak       : …………………………… 

Jalan       : …………………………… 

Blok       : …………………………… 

Desa/kelurahan     : …………………………… 

Kecamatan      : …………………………… 

Kabupaten/kota     : …………………………… 

Huruf Daftar Nomor     : …………………………… 

Rumah didirikan tahun  : …………………………… 

 

Dan memperoleh data-data sebagai tersebut pada lampiran berita acara ini. Berdasarkan data-

data tersebut, kami masing-masing anggota panitia penaksir memberikan taksiran harga runah 

dan ganti rugi atas tanahnya sebagai berikut: 

 

Nama Anggota Harga Rumah  Ganti rugi atas tanah 

1…………………… Rp……………………….. Rp……………………….. 

2…………………… Rp……………………….. Rp……………………….. 
3…………………… Rp……………………….. Rp……………………….. 

4…………………… Rp……………………….. Rp……………………….. 
 

Dari hasil pemeriksaan diatas, maka harga taksiran ditetapkan dengan mengambil harga rata-rata 

dan penaksiran masing-masing anggota panitia penaksir yaitu: 

 

Rumah     : Rp…………(…………) 

Ganti rugi atas tanah   : Rp…………(…………) 

Maka taksiran harga rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut: 

Rp……………(………………………………………………) 

 

Demikian berita acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk 

digunakan seperlunya. 

 

PANITIA PENAKSIR 

 

Nama   Tanda tangan  

1……………………  ……………………….. 
2……………………  ……………………….. 
3……………………  ……………………….. 
4……………………  ……………………….. 

5……………………  ……………………….. 
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O. Surat Permohonan Pembelian Rumah Dinas  
 

 
Kepada Yth. 

Gubernur Banten 

Melalui Sekretaris Daerah 

selaku Pengelola 

di 

          Serang 

 

Perihal  : Permohonan membeli rumah  

  Daerah Golongan III milik Daerah 

Lampiran  : 2 (Dua)  *) 

 

Yang bertandatangan dibawah ini: 

1. Nama     :……………………………….. 

2. NIP/NRP     :……………………………….. 

3. Tempat dan tanggal lahir   :……………………………….. 

4. Pekerjaan sekarang    :……………………………….. 

5. Instansi terakhir tempat bekerja   :……………………………….. 

6. Tunjangan pensiun   :……………………………….. 

7. Masa kerja pada pemerintah   :……………………………….. 

8. Rumah daerah yang dimohon  : 

A. Letak     : 

Jalan      :……………………………….. 

Blok     :……………………………….. 

Desa/kelurahan    :……………………………….. 

Kecamatan     :……………………………….. 

Kabupaten/kota    :……………………………….. 

B. Huruf Daftar Nomor   :……………………………….. 

C. Nama penghuni yang sah  :……………………………….. 

D. Tanggal dan nomor surat ijin    

Penghunian      :……………………………….. 

9. Belum pernah membeli/memperoleh  

rumah dari pemerintah    :……………………………….. 

 

Mengajukan permohonan membeli rumah daerah yang saya tempati berdasarkan …….  

 

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan penuh harapan untuk kiranya dapat 

dikabulkan. 

 

………………………20…………. 

Mengetahui/menyetujui       Materai 6000 

 

 

 

 

 

(………………………….)     (…………………..………….) 

 

Kepala SKPD 

 

*) Surat bukti pensiun dan SIP atas rumah  
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P. Berita Acara Penilaian Harga Rumah dan Ganti Rugi Atas Tanah 
 

BERITA ACARA PENILAIAN HARGA RUMAH 

DAN GANTI RUGI ATAS TANAH 

 

Pada hari ini,…………Tanggal…………Bulan….Tahun….., kami panitia penilai harga rumah 

daerah golongan III dan ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Daerah Provinsi ……yang 

ditetapkan dengan keputusan……Gubernur………Tanggal………..Nomor…………telah 

meneliti dan menilai berita acara hasil pemeriksaan panitia penaksir harga rumah daerah 

golongan III berikut ganti rugi atas tanah tanggal…………….. 

 

Letaknya :   

Jalan       : …………………………… 

Blok       : …………………………… 

Desa/kelurahan     : …………………………… 

Kecamatan      : …………………………… 

Kabupaten/kota     : …………………………… 

Huruf Daftar Nomor     : …………………………… 

Rumah didirikan tahun  : …………………………… 

 

Menurut penelitian dan penilaian kami:  

a. Nilai rumah tersebut Rp. …………..ditetapkan/tidak……berdasarkan nilai biaya yang 

dipergunakan untuk membangun yang bersangkutan pada waktu penjualan. 

b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut Rp. ……………ditetapkan/tidak didasarkan nilai pasaran 

yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan. 

c. Menurut penilaian kami nilai rumah adalah……% lebih tinggi/rendah dan nilai ganti rugi 

atas tanah adalah…………….% lebih tinggi rendah 

 

Harga taksiran: 

 

Rumah    :Rp…………(…………) 

Ganti rugi atas tanah  :Rp…………(…………) 

Jumlah    :Rp…………(…………) 

 

Harga rumah dan tanah dapat/tidak dapat setujui dipergunakan menjadi dasar penetapan harga 

penjualannya. 

Demikianlanlah berita acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8(delapan) 

untuk dipergunakan sepenuhnya. 

 

 

PANITIA PENILAI 

 

Nama   Tanda tangan  

1……………………  ……………………….. 
2……………………  ……………………….. 
3……………………  ……………………….. 
4……………………  ……………………….. 

5……………………  ……………………….. 
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Q. Surat Perjanjian Sewa Beli 
 

SURAT PERJANJIAN SEWA BELI 

NOMOR:…………………. 

 
Pada hari ini…… tanggal……. bulan….. tahun …… yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama   :…………………………. 
Jabatan  :…………………………. 
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten…..selanjutya disebut PIHAK 
KESATU. 
Nama     :…………………………. 
Tempat/tgl.lahir/umur  :…………………………. 
NIP/Pensiun/NRP  :…………………………. 
Pangkat/golongan  :…………………………. 
Jabatan   :…………………………. 
Instansi/tempat bekerja :…………………………. 
Alamat/tempat tinggal  :…………………………. 
Dalam hal ini bertindak dan atas nama pemerintah daerah…..selanjutya disebut PIHAK 
KEDUA. 
Telah mengadakan perjanjian sewa beli rumah dan/atau termasuk tanah bangunannya 
berdasarkan ……. sebagaimana ditetapkan dalam keputusan tanggal….Nomor…..yakni: 

Letaknya : 

Jalan    :…………………………. 

Blok    :…………………………. 

Desa/kelurahan  :…………………………. 

Kecamatan   :…………………………. 

Kabupaten/kota  :…………………………. 

Huruf Daftar Nomor  :…………………………. 

Rumah    :…………………………. 

Kelas/golongan   :…………………………. 

Berikut Tanah Pekarangannya:…………………………. 

Luas    :…………………………. 

Berbatasan sebelah : 

Utara     :…………………………. 

Timur    :…………………………. 

Selatan    :…………………………. 

Barat    :…………………………. 

Dengan harga rumah   : Rp…………(…………..) 

Dan ganti rugi tanah  :Rp…………(…………..) 

Jumlah    :Rp…………(…………..) 

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

 

Sekretaris Daerah        (Pemohon/Pembeli) 

Provinsi Banten, 

 

 

 

(………………..)        (……………...…..) 

 

 

GUBERNUR BANTEN, 
 

ttd 
 

 
RATU ATUT CHOSIYAH 


