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NEGARA 

TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMANFAATAN  
BARANG MILIK NEGARA 

 

I. Definisi 

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam 
jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan 
sumber pembiayaan lainnya. 

II. Pertimbangan 

Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan untuk mengopTimalkan 
pemanfaatan Barang Milik Negara yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan penerimaan negara, 
dan mengamankan Barang Milik Negara dalam arti mencegah penggunaan Barang Milik 
Negara tanpa didasarkan pada ketentuan yang berlaku.  

III. Barang Milik Negara yang Dapat Dijadikan Objek Kerjasama Pemanfaatan 

Barang Milik Negara yang dapat dijadikan objek kerja sama pemanfaatan adalah tanah 
dan/atau bangunan, baik yang ada pada Pengelola Barang maupun yang status 
penggunaannya ada pada Pengguna Barang, serta Barang Milik Negara selain  tanah 
dan/atau bangunan. 

IV. Subjek Pelaksana Kerjasama Pemanfaatan 

1. Pihak yang dapat melakukan kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara: 

a. Pengelola Barang, untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola 
Barang; 

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk: 
1) sebagian tanah dan/atau bangunan yang berlebih dari tanah dan/atau bangunan  

yang sudah digunakan oleh Pengguna Barang dalam rangka penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsinya; 

2) Barang Milik Negara selain  tanah dan/atau bangunan.  

2. Pihak yang dapat menjadi mitra kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara meliputi: 
a. Badan Usaha Milik Negara; 
b. Badan Usaha Milik Daerah;  
c. Badan Hukum lainnya. 

V. Ketentuan dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan 

1. Kerjasama pemanfaatan tidak mengubah status Barang Milik Negara yang menjadi objek 
kerjasama pemanfaatan.  

2. Sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan 
adalah Barang Milik Negara sejak pengadaannya. 

3. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara paling lama 30 (tiga puluh) 
tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang. 

4. Penerimaan negara yang wajib disetorkan mitra kerjasama pemanfaatan selama jangka 
waktu kerjasama pemanfaatan, terdiri dari: 
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a. kontribusi tetap; dan 
b. pembagian keuntungan hasil pendapatan kerja sama pemanfaatan Barang Milik 

Negara. 

5. Penghitungan nilai Barang Milik Negara 
Baik yang berada pada Pengelola Barang maupun yang berada pada Pengguna Barang, 
dalam rangka  penentuan besaran kontribusi tetap dilakukan oleh penilai yang 
ditugaskan oleh Pengelola Barang. 

6. Penetapan besaran kontribusi tetap  

a. besaran kontribusi tetap atas Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan 
ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan penilai; 

b. besaran kontribusi tetap atas Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan, 
ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang berdasarkan 
hasil perhitungan penilai. 

7. Pembayaran kontribusi tetap oleh mitra kerjasama pemanfaatan untuk pembayaran 
pertama harus dilakukan pada saat ditandatanganinya perjanjian kerjasama pemanfaatan, 
dan bayaran kontribusi tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 
setiap tahun sampai berakhirnya perjanjian kerjasama pemanfaatn, dengan penyetoran ke 
rekening kas umum negara. 

8. Pembagian keuntungan hasil pendapatan harus disetor ke rekening kas umum negara 
paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. 

9. Keterlambatan pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari tanggal 
tersebut pada butir 12 dan butir 13 dikenakan denda paling sedikit sebesar 1 ‰ (satu per 
seribu) per hari. 

10. Mitra kerjasama pemanfaatan ditentukan melalui pemilihan calon mitra kerjasama 
pemanfaatan (tender) yang dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan pengadaan barang/jasa, kecuali Barang Milik Negara yang bersifat khusus 
dapat dilakukan penunjukan langsung. 

11. Seluruh biaya yang Timbul pada tahap persiapan dan pelaksanaan kerjasama 
pemanfaatan, antara lain meliputi biaya perizinan, konsultan pengawas, biaya konsultan 
hukum, dan biaya pemeliharaan objek kerjasama pemanfaatan, menjadi beban mitra 
kerjasama pemanfaatan; 

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

13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus atas nama Pemerintah Republik Indonesia. 

VI. Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan 

1. Kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola 
Barang 
a. Pengelola Barang membentuk Tim yang beranggotakan unsur Pengelola Barang, yang 

akan melakukan penelitian mengenai tanah dan/atau bangunan yang  dijadikan objek 
kerjasama pemanfaatan, menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis, dan melakukan 
pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan. 
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b. Dalam pembentukan Tim di atas, Pengelola Barang dapat mengikutsertakan unsur 
instansi/lembaga teknis yang berkompeten. 

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

d. Penilai menyampaikan laporan penilaian kepada Pengelola Barang melalui Tim. 
e. Tim menyampaikan laporan kepada Pengelola Barang terkait dengan hasil penelitian 

atas tanah dan/atau bangunan, penghitungan besaran kontribusi tetap, dan 
pembagian hasil keuntungan yang didasarkan pada  laporan penilaian. 

f. Berdasarkan laporan Tim dimaksud, Pengelola Barang menerbitkan surat penetapan 
nilai tanah dan/atau bangunan, besaran kontribusi tetap dan pembagian hasil 
keuntungan. 

g. Berdasarkan surat penetapan tersebut, Tim melakukan tender untuk mendapatkan 
mitra kerjasama pemanfaatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

h. Hasil pelaksanaan pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan disampaikan kepada 
Pengelola Barang untuk ditetapkan. 

i. Apabila telah memenuhi persyaratan dan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan 
keputusan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dimaksud, 
sekurang-kurangnya memuat objek kerjasama pemanfaatan, besaran kontribusi tetap 
dan pembagian keuntungan, mitra kerjasama pemanfaatan, dan jangka waktu 
kerjasama pemanfaatan. 

j. Tim menyiapkan konsep perjanjian kerjasama pemanfaatan serta menyiapkan konsep 
berita acara serah terima barang.  

k. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dituangkan dalam naskah perjanjian dalam akta 
notaris, antara Pengelola Barang dengan mitra kerjasama pemanfaatan, yang antara 
lain memuat objek kerjasama pemanfaatan, mitra kerja sama pemanfaatan, besaran 
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, hak dan kewajiban para pihak, 
mekanisme pembayaran, sanksi, serta jangka waktu kerja sama pemanfaatan, dengan 
memperhatikan azas optimalisasi daya guna dan hasil guna Barang Milik Negara, 
serta peningkatan penerimaan negara. 

l. Pengelola Barang melakukan monitoring, evaluasi, dan penatausahaan pelaksanaan 
kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara. 

m. Perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan 
setelah dievaluasi  oleh Pengelola Barang; 

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

o. Setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan, mitra menyerahkan objek 
kerjasama pemanfaatan, berikut dengan sarana dan prasarana yang menjadi bagian 
dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan, dilengkapi dengan dokumen terkait kepada 
Pengelola Barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima. 
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2. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang berlebih dari tanah 
dan/atau bangunan  yang sudah digunakan oleh Pengguna Barang 
a.   Pengguna Barang mengajukan usulan kerjasama pemanfaatan tanah dan/atau 

bangunan kepada Pengelola Barang, dengan disertai bukti kepemilikan, gambar 
lokasi, luas, dan nilai perolehan dan/atau NJOP tanah dan/atau bangunan, 
perTimbangan yang mendasari usulan kerjasama pemanfaatan, dan jangka waktu 
kerjasama pemanfaatan.  

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

c.    Apabila kajian atas usulan kerjasama pemanfaatan tersebut menyimpulkan kelayakan 
dilakukannya kerjasama pemanfaatan, Pengelola Barang membentuk Tim yang 
anggotanya terdiri atas Pengelola Barang dan Pengguna Barang, untuk melakukan 
penelitian atas tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan kerjasama 
pemanfaatan serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis. 

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

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

f.    Penilai menyampaikan laporan penilaian kepada Pengelola Barang melalui Tim. 
g. Tim menyampaikan laporan hasil penelitiannnya atas tanah dan/atau bangunan, 

berikut hasil penghitungan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang 
didasarkan pada laporan penilaian kepada Pengelola Barang.  

h. Berdasarkan laporan Tim dimaksud, Pengelola Barang memutuskan disetujui atau 
tidaknya usulan kerjasama pemanfaatan. 

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

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

k. Berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang tersebut dalam huruf j, Pengguna 
Barang melakukan tender untuk mendapatkan mitra kerjasama pemanfaatan. 

l.    Pengguna Barang menetapkan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan hasil 
pelaksanaan pemilihan dimaksud, disertai dengan penetapan besaran kontribusi tetap 
dan pembagian keuntungan. 

m. Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian 
kerja sama pemanfaatan antara Pengguna Barang dengan mitra kerja sama 
pemanfaatan yang sekurang-kurangnya memuat pihak mitra kerja sama pemanfaatan, 
besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, serta jangka waktu kerja sama 
pemanfaatan. 

n. Penyerahan Barang Milik Negara yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan 
dituangkan dalam berita acara serah terima. 
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o. Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan 
kepada Pengelola Barang. 

p. Pengguna Barang bersama-sama dengan Pengelola Barang melakukan monitoring, 
evaluasi dan penatausahaan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan Barang Milik 
Negara tersebut. 

q. Perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan 
setelah dievaluasi oleh Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengelola Barang; 

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

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

3. Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan  
a. Pengguna Barang mengajukan usul kerjasama pemanfaatan kepada Pengelola Barang, 

disertai dengan pertimbangan kerjasama pemanfaatan, nilai perolehan, fotokopi 
dokumen kepemilikan, kartu identitas barang, dan jangka waktu kerjasama 
pemanfaatan.  

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

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

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

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

f. Berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang membentuk Tim 
yang unsur-unsurnya terdiri atas Pengguna Barang dan  Pengelola Barang dan dapat 
mengikutsertakan unsur instansi/lembaga teknis yang kompeten. 

g. Hasil penelitian, penghitungan besaran kontribusi tetap, dan pembagian keuntungan, 
disampaikan kepada Pengguna Barang untuk mendapatkan penetapan. 

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

i. Pengguna Barang menetapkan mitra kerjasama pemanfaatan, disertai dengan besaran 
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan kerjasama pemanfaatan.  
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j. Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama 
pemanfaatan antara Pengguna Barang dengan mitra kerja sama pemanfaatan, yang 
sekurang-kurangnya memuat objek kerjasama pemanfaatan, mitra kerja sama 
pemanfaatan, besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, serta jangka 
waktu kerja sama pemanfaatan. 

k. Penyerahan Barang Milik Negara yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan 
dituangkan dalam berita acara serah terima. 

l. Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dimaksud kepada 
Pengelola Barang, disertai bukti setor kontribusi tetap, dan fotokopi perjanjian 
kerjasama pemanfaatan. 

m. Pengguna Barang dan Pengelola Barang melakukan monitoring, evaluasi, dan 
menatausahakan  pelaksanaan kerjasama pemanfaatan. 

n. Perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan 
setelah dievaluasi oleh Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengelola Barang; 

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

p. Setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan, mitra menyerahkan objek 
kerjasama pemanfaatan dilengkapi dengan dokumen terkait kepada Pengguna Barang 
yang dituangkan dalam berita acara serah terima. 
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