
 
 

LAMPIRAN VII  
PERATURAN      MENTERI        KEUANGAN  
NOMOR 96/PMK.06/2007 TENTANG TATA 
CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, 
PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN 
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK 
NEGARA 

TATA CARA PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA 
  

I. Definisi 
Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara kepada pihak lain dengan 
menerima penggantian dalam bentuk uang. 

II. Pertimbangan Penjualan Barang Milik Negara 
1. dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara yang berlebih atau idle; 
2. karena secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara; 
3. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

III. Barang Milik Negara yang dapat dijual 
1. tanah dan/atau bangunan: 

a. yang berada pada Pengelola Barang; dan 
b. yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang. 

2. selain tanah dan/atau bangunan. 
IV. Ketentuan dalam Pelaksanaan Penjualan 

1. Pelaksanaan penjualan Barang Milik Negara tidak boleh mengganggu pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. 

2. Penjualan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan cara: 
a.  melalui lelang, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku; 
b.  tanpa melalui lelang, untuk:  

1) Barang Milik Negara yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu: 
a) rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya; 
b) kendaraan dinas perorangan pejabat negara yang dijual kepada pejabat 

negara; 
2) Barang Milik Negara lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang 

berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Pengguna Barang dan instansi 
teknis terkait, yaitu: 
a) berupa tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan 

umum; 
b) yang jika dijual secara lelang akan merusak tata niaga berdasarkan 

pertimbangan dari instansi yang berwenang, misalnya gula atau beras 
selundupan yang disita oleh negara; 

c) berupa tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan 
awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai 
negeri, sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran.  

3.  Tindak lanjut penjualan Barang Milik Negara yang tidak laku dijual secara lelang: 
a. dilakukan  pemindahtanganan dalam bentuk lainnya;  
b. dalam hal tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk lain, Barang Milik Negara 

dimaksud dimusnahkan; 
c. pemusnahan dilakukan setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.  

4. Persyaratan untuk dapat dilakukannya penjualan Barang Milik Negara selain tanah 
dan/atau bangunan adalah sebagai berikut: 
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a. Memenuhi persyaratan teknis: 
1) secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis 

apabila diperbaiki; 
2) secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; 
3) barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti 

terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau 
4) berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/ susut 

dalam penyimpanan/pengangkutan. 
b. Memenuhi persyaratan ekonomis : 

secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dijual, karena 
biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang 
diperoleh. 

5. Penjualan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor dinas operasional diatur 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dijual apabila  telah berusia 

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun : 
1) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam 

kondisi baru;  
2) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain 

tersebut pada huruf a;  
sebagaimana tercatat sebagai Barang Milik Negara dan tidak akan mengganggu 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan. 

b. Penjualan kendaraan bermotor selain tersebut huruf a dapat dilakukan apabila 
kendaraan bermotor tersebut hilang, atau rusak berat akibat kecelakaan atau force 
majeure dengan kondisi paling tinggi 30% (tiga puluh persen) berdasarkan 
keterangan instansi yang berkompeten. 

c. Penjualan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor pada kantor perwakilan 
Pemerintah RI di luar negeri, persyaratannya mengikuti ketentuan negara setempat.  

6. Persyaratan untuk dapat dilakukan penjualan Barang Milik Negara berupa tanah 
dan/atau bangunan adalah sebagai berikut: 
a. lokasi tanah dan/atau bangunan menjadi tidak sesuai dengan RUTR disebabkan 

perubahan tata ruang kota; 
b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak memungkinkan untuk 

digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; atau 
c. tanah dan/atau bangunan yang menurut awal perencanaan pengadaannya 

diperuntukan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri;  
7.  Penjualan Barang Milik Negara berupa tanah kavling yang menurut awal perencanaan 

pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri dilakukan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pengajuan usul penjualan disertai dengan dokumen penganggaran yang 

menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan 
pegawai negeri;  

b. penjualan dan pengalihan kepemilikan dilaksanakan langsung kepada masing-
masing pegawai negeri. 
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V. Subjek Pelaksanaan Penjualan  
1.   Pengelola Barang untuk tanah dan/atau bangunan, kecuali: 

a. untuk bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan 
pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; 

b. untuk penjualan tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori rumah negara 
golongan III; 

2. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk: 
a. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a dan huruf b; 
b. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan. 

VI. Tata Cara Penjualan 
1. Tatacara penjualan tanah dan/atau bangunan 

a.   Pengelola Barang membuat perencanaan penjualan Barang Milik Negara berupa 
tanah dan/atau bangunan yang memuat antara lain lokasi, jangka waktu penjualan 
dan pertimbangan dari aspek teknis dan ekonomis. 

b. Pengelola Barang menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dijual 
berdasarkan perencanaan tersebut dalam butir a atau permintaan pihak lain. 

c. Pengelola Barang membentuk tim yang anggotanya terdiri dari unsur Pengelola 
Barang dan/atau Pengguna Barang yang menyerahkan barang yang akan dijual, 
serta instansi teknis yang berkompeten dengan tugas : 
1) melakukan penelitian data administratif, yaitu: 

a) data tanah, antara lain status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk 
lokasi tanah, luas, dan peruntukan serta nilai perolehan dan/atau NJOP 
tanah; 

b) data bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan status 
kepemilikan serta nilai perolehan bangunan; 

2) melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang akan dijual 
dengan mencocokkan data administrasi yang dituangkan dalam berita acara 
penelitian; 

3) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim antardep. 
d. Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan perhitungan nilai tanah 

dan/atau bangunan yang akan dijual. 
e. Penilai menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Pengelola Barang melalui tim. 
f. Tim menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang, 

dilampiri berita acara penelitian dan laporan penilaian. 
g. Berdasarkan laporan tim, Pengelola Barang menyetujui atau tidaknya usulan 

penjualan tersebut. 
h. Dalam hal usulan penjualan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan 

kepada pihak yang mengajukan usulan disertai alasannya. 
i. Dalam hal usulan penjualan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat 

penetapan nilai Barang Milik Negara yang akan dijual. 
j.  Dalam hal penjualan tanah dan/atau bangunan tersebut memerlukan persetujuan 

DPR, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan 
penjualan kepada DPR.   
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k. Dalam hal penjualan tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPR 
tetapi hasil penilaiannya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka 
Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan 
kepada Presiden. 

l. Dalam hal penjualan dilakukan secara lelang, pelaksanaannya mengikuti ketentuan 
yang berlaku dan serah terima barang dilaksanakan setelah pembeli menyelesaikan 
kewajibannya yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.  

m. Hasil penjualan Barang Milik Negara harus disetor ke rekening kas umum negara. 
n. Berdasarkan berita acara serah terima tersebut pada pada huruf l, Pengelola Barang 

menghapuskan barang dimaksud dari Daftar Barang Milik Negara dengan 
menerbitkan keputusan penghapusan barang. 

2. Tata cara penjualan bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk 
bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran. 
a. Pengguna Barang membentuk tim internal untuk melakukan persiapan pengusulan 

penjualan bangunan yang bangunan penggantinya sudah tersedia anggarannya 
dalam dokumen penganggaran dengan tugas: 
1) menyiapkan dokumen anggaran beserta kelengkapannya; 
2) melakukan penelitian data administratif bangunan, antara lain tahun pembuatan, 

konstruksi, luas, dan status kepemilikan serta nilai perolehan bangunan; 
3) menyampaikan laporan hasil penelitian data administratif dan fisik kepada 

Pengguna Barang. 
b. Pengguna Barang mengajukan permintaan persetujuan atas penjualan bangunan 

kepada Pengelola Barang, dengan disertai: 
1) fotokopi dokumen penganggaran bangunan pengganti dari bangunan yang 

diusulkan dijual; 
2) data administratif bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan 

status kepemilikan serta nilai bangunan; 
3) nilai bangunan yang akan dijual dari instansi yang teknis kompeten. 

c. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penjualan bangunan  
dimaksud, dengan tahapan sebagai berikut: 
1) melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan 

penjualan; 
2) melakukan penelitian data administrasi bangunan, antara lain tahun pembuatan, 

konstruksi, luas, dan status kepemilikan; 
3) apabila diperlukan, melakukan penelitian fisik atas bangunan yang akan dijual 

dengan mencocokkan data administratif yang ada, termasuk melakukan 
penilaian. 

d. Dalam hal nilai bangunan tersebut di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan 
penjualan bangunan  dimaksud kepada Presiden. 

e. Apabila usulan penjualan tersebut disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat 
persetujuan pemindahtanganan yang berupa penjualan kepada Pengguna Barang, 
yang sekurang-kurangnya memuat objek penjualan dan nilai limit terendah 
penjualan bangunan dimaksud.  
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f. Tindak lanjut atas persetujuan pemindahtanganan yang berupa penjualan 
dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam romawi V angka 3 Lampiran  VI tentang 
Tata Cara Penghapusan.  

3. Tata cara penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan 
a. Pengguna Barang membentuk tim internal yang bertugas untuk melakukan 

penelitian data administrasi dan fisik serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis. 
Dalam hal diperlukan, Tim dapat melibatkan penilai atau instansi teknis yang 
berkompeten untuk melakukan penilaian Barang Milik Negara tersebut. 

b. Tim menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengguna Barang, 
dilampiri berita acara penelitian dan penilaian. 

c. Berdasarkan laporan Tim tersebut, Pengguna Barang mengajukan usul penjualan 
kepada Pengelola Barang dengan disertai: 
1)  penjelasan dan pertimbangan penjualan; 
2)  data administratif antara lain mengenai tahun perolehan, spesifikasi/identitas 

teknis, surat penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan, dan nilai 
perolehan dan nilai limit terendah penjualan. 

d. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penjualan Barang Milik 
Negara dimaksud, dengan tahapan sebagai berikut: 
1) melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan 

penjualan, terutama dalam kaitannya dengan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam butir II; 

2) melakukan penelitian data administrasi;  
3) apabila diperlukan, melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan data 

administratif yang ada, termasuk melakukan penilaian. 
e. Berdasarkan penelitian atas usulan penjualan dimaksud, Pengelola Barang 

menentukan disetujui atau tidaknya usulan penjualan Barang Milik Negara 
dimaksud. 

f. Dalam hal nilai perolehan Barang Milik Negara tersebut di atas Rp 10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan 
persetujuan kepada Presiden atau DPR sesuai batas kewenangannya. 

g. Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pemindahtanganan yang berupa 
penjualan Barang Milik Negara dimaksud, yang sekurang-kurangnya memuat: 
1) data objek penjualan meliputi tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti 

kepemilikan, jenis, jumlah, dan nilai perolehan dan nilai limit terendah penjualan; 
dan 

2) kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penjualan kepada 
Pengelola Barang. 

h. Tindak lanjut atas persetujuan pemindahtanganan yang berupa penjualan 
dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam romawi V angka 3 Lampiran VI Peraturan 
Menteri Keuangan ini.  

 
MENTERI KEUANGAN, 
 

                  ttd. 
 

SRI MULYANI INDRAWATI 
i.  
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