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TATA CARA PELAKSANAAN TUKAR-MENUKAR  
BARANG MILIK NEGARA  

 

I. Definisi  

Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang dilakukan antara 
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau antara pemerintah pusat dengan pihak 
lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai 
seimbang. 

II. Pertimbangan  

Tukar-menukar Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan 
operasional penyelenggaraan pemerintahan, optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara, 
atau tidak tersedia dana dalam APBN. 

III. Barang Milik Negara yang dapat dilakukan Tukar-menukar 

1. tanah dan/atau bangunan: 

a. yang berada pada Pengelola Barang; 

b. yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang;  

2. selain tanah dan/atau bangunan. 

IV. Ketentuan dalam Pelaksanaan Tukar-menukar  

1. Tukar-menukar Barang Milik Negara dapat dilakukan dalam hal: 

a. Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan 
tata ruang wilayah atau penataan kota; 

b. Barang Milik Negara belum dimanfaatkan secara optimal; 

c. penyatuan Barang Milik Negara yang lokasinya terpencar; 

d. pelaksanaan rencana strategis pemerintah/negara; atau 

e. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang ketinggalan teknologi 
sesuai kebutuhan/kondisi/peraturan-perundang-undangan. 

2. Barang pengganti atas tukar-menukar Barang Milik Negara berupa tanah, atau tanah dan 
bangunan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. penggantian utama berupa tanah atau tanah dan bangunan; 

b. nilai barang pengganti sekurang-kurangnya sama dengan nilai Barang Milik Negara 
yang dilepas. 

3. Tukar-menukar Barang Milik Negara dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan: 

a. aspek teknis, antara lain: 

1) kebutuhan Pengelola Barang/Pengguna Barang; 

2) spesifikasi aset yang dibutuhkan. 

b. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai aset yang dilepas dan nilai aset 
pengganti; 
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c. aspek yuridis, antara lain: 

1) Rencana Umum Tata Ruang wilayah dan penataan kota; 

2) peraturan perundang-undangan yang terkait. 

4. Dalam hal pelaksanaan tukar-menukar terdapat Barang Milik Negara pengganti berupa 
bangunan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat menunjuk konsultan pengawas. 

5. Mitra tukar-menukar ditentukan melalui pemilihan calon mitra tukar menukar (tender) 
dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali tukar 
menukar yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang 
mendapatkan penugasan dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan kepentingan 
umum.  

6. Mitra wajib menyetorkan uang ke rekening kas umum negara atas sejumlah selisih nilai 
lebih antara barang yang dilepas dengan barang pengganti, yang dilakukan paling lambat 
sebelum pelaksanaan serah terima barang.  

V. Subjek Pelaksanaan Tukar-menukar 

1. Pihak-pihak yang dapat melaksanakan tukar-menukar Barang Milik Negara adalah: 

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

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk:  

1) Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang berada di  Pengguna 
Barang akan tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 

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

2. Mitra tukar-menukar adalah : 

a. Pemerintah Daerah; 

b. Badan Usaha Milik Negara; 

c. Badan Usaha Milik Daerah; 

d. Badan Hukum milik pemerintah lainnya; 

e. swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan. 

VI. Tata Cara Pelaksanaan Tukar-menukar  

1. Tukar-menukar atas tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang 

a. Pelaksanaan tukar menukar didasari oleh adanya kebutuhan dari Pengelola Barang 
untuk melakukan tukar menukar tanah dan/atau bangunan, atau permohonan tukar 
menukar dari pihak lain, atau Pemerintah Daerah. 

b. Permintaan tukar menukar kepada Pengelola Barang diajukan dengan disertai  
penjelasan dan data pendukung: 

1) rincian peruntukan; 

2) jenis/spesifikasi; 

3) lokasi/data teknis; 

4) hal lain yang dianggap perlu. 
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c. Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan 
tukaran menukar atas tanah dan/atau bangunan yang ada dalam pengelolaannya 
yang didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir II dengan 
tahapan sebagai berikut: 

1)  melakukan penelitian kelayakan permohonan tukar-menukar, baik dari aspek 
teknis, ekonomis, maupun yuridis; 

2)  melakukan penelitian data administrasi yang terdiri dari: 
a) data tanah, antara lain status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk 

lokasi tanah, luas, dan peruntukan; 
b) data bangunan, antara lain IMB, tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan status 

kepemilikan; 

3)  apabila diperlukan, pencocokan data administrasi dilaksanakan dengan 
melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang akan 
dipertukarkan. 

d. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pengelola Barang menetapkan tanah dan/atau 
bangunan.  

e. Pengelola Barang membentuk tim yang beranggotakan unsur Pengelola Barang, 
Pengguna Barang yang menyerahkan tanah dan/atau bangunan, serta dapat 
mengikutsertakan unsur instansi/lembaga teknis yang kompeten.  

f. Tim bertugas antara lain untuk: 

1) melakukan penelitian data administrasi dan fisik serta menyiapkan hal-hal yang 
bersifat teknis. 

2) menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai berikut: 
a) tanah, meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang 

wilayah; 
b) bangunan, meliputi jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta sarana dan 

prasarana penunjang;  

3) melakukan tender pemilihan mitra tukar menukar. 

4) membuat draft surat perjanjian/kontrak tukar menukar dan draft berita acara 
serah terima barang.  

g. Dalam hal diperlukan, Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan 
perhitungan nilai Barang Milik Negara yang akan ditukarkan. 

h. Penilai menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Pengelola Barang melalui Tim. 

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

j. Berdasarkan laporan tim dan pertimbangan Pengelola Barang, Pengelola Barang 
menerbitkan keputusan tukar menukar yang sekurang-kurangnya memuat: 
1) mitra tukar menukar; 
2) Barang Milik Negara yang akan dilepas; 
3) nilai tanah dan/atau bangunan; 
4) rincian rencana barang pengganti. 
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k. Dalam hal tukar-menukar tanah dan/atau bangunan tersebut memerlukan 
persetujuan DPR, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan 
persetujuan tukar-menukar kepada DPR. 

l. Dalam hal tukar-menukar tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan 
DPR tetapi NJOP atau hasil penilaiannya di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar 
rupiah), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar-menukar 
kepada Presiden. 

m. Berdasarkan keputusan pelaksanaan tukar menukar, Tim melakukan melakukan 
pembahasan dengan mitra mengenai rincian kebutuhan barang pengganti yang 
dituangkan dalam lembar pembahasan yang disampaikan kepada Pengelola Barang 
dalam rangka penandatanganan naskah tukar menukar.  

n. Pengelola Barang dan mitra tukar-menukar menandatangani naskah perjanjian tukar-
menukar yang antara lain memuat pihak-pihak yang melakukan perjanjian tukar-
menukar, jenis dan nilai barang yang dipertukarkan, spesifikasi aset pengganti, 
klausul yang menyatakan dokumen kepemilikan barang pengganti atas nama 
Pemerintah Republik Indonesia,  jangka waktu penyerahan objek tukar-menukar, 
sanksi, serta ketentuan dalam hal terjadi keadaan force majeure. 

o. Mitra tukar-menukar melaksanakan pekerjaan pembangunan/pengadaan barang 
pengganti sesuai dengan surat perjanjian tukar-menukar. 

p. Tim melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan/pembangunan barang pengganti 
berdasarkan laporan konsultan pengawas dan penelitian lapangan.  

q. Sebelum dilakukan penyerahan Barang Milik Negara yang dipertukarkan, Pengelola 
Barang menugaskan penilai untuk melakukan penilaian kesesuaian barang pengganti 
dengan perjanjian.  

r. Apabila penilaian tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekurangan nilai barang 
pengganti, mitra tukar menukar wajib menyetorkan selisih nilai Barang Milik Negara 
dengan barang pengganti.  

s. Tim melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang pengganti, antara lain IMB, 
sertifikat, serta menyiapkan berita acara serah terima barang untuk ditandatangani 
Pengelola Barang dan mitra tukar menukar. 

t. Berdasarkan berita acara serah terima tersebut, Pengelola Barang melaksanakan 
penghapusan Barang Milik Negara yang dilepas dari daftar Barang Milik Negara 
dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang dan mencatat barang pengganti 
sebagai Barang Milik Negara dalam Daftar Barang Milik Negara. 

2. Tukar-menukar atas tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang tetapi tidak sesuai dengan 
Rencana Umum Tata Ruang wilayah atau penataan kota. 

a. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar-menukar tanah 
dan/atau bangunan dimaksud kepada Pengelola Barang, dengan disertai: 
1) penjelasan/pertimbangan tukar-menukar; 
2) peraturan daerah tentang tata ruang wilayah dan penataan kota; 
3) data administratif Barang Milik Negara yang dilepas, yaitu: 
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a) data tanah, antara lain status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar 
situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan, dan NJOP; 

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

4) rincian rencana kebutuhan barang pengganti, meliputi: 

a) tanah, meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang 
wilayah serta IMB bangunannya; 

b) bangunan, meliputi jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana 
dan prasarana penunjang. 

b. Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai usulan tukar menukar dimaksud 
dengan tahapan sebagai berikut: 
1)  melakukan penelitian kelayakan permohonan tukar-menukar, baik dari aspek 

teknis, ekonomis, maupun yuridis; 
2)  melakukan penelitian data administrasi tersebut pada huruf a.3)  
3)  apabila diperlukan, melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan 

yang akan dipertukarkan untuk mencocokkan data administratif yang ada, 
termasuk melakukan perhitungan nilai Barang Milik Negara yang akan 
ditukarkan.  

c. Dalam hal usulan dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan ijin prinsip tukar 
menukar.  

d. Berdasarkan ijin prinsip tersebut, Pengguna Barang membentuk tim yang anggotanya 
terdiri dari unsur Pengelola Barang, Pengguna Barang dan instansi teknis yang 
kompeten. 

e. Tim bertugas melakukan tender pemilihan mitra tukar menukar dan melakukan 
pembahasan dengan mitra mengenai rincian kebutuhan barang pengganti yang 
dituangkan dalam lembar pembahasan,  serta penelitian data administrasi dan fisik 
serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis dan menyampaikan laporannya kepada 
Pengguna Barang. 

f. Pengguna Barang mengajukan permohonan ijin pelaksanaan kepada Pengelola 
Barang dengan melampirkan laporan tim yang termasuk laporan penelitian.  

g. Dalam hal usulan tukar-menukar tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan 
penolakan tersebut kepada Pengguna Barang yang bersangkutan, disertai alasannya.  

h. Dalam hal tukar-menukar disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan 
tukar-menukar yang sekurang-kurangnya memuat: 
1) nilai tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas; 
2) rencana kebutuhan barang pengganti; 
3) kewajiban pengguna untuk menandatangani perjanjian/kontrak; 
4) kewajiban pengguna untuk melaporkan hasil pelaksanaan tukar-menukar disertai 

berita acara serah terima; 
5) Kewajiban mitra tukar menukar untukmenyetor selisih antara Barang Milik 

Negara dan aset pengganti berdasarkan hasil penilaian. 
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i. Dalam hal tukar-menukar tanah dan/atau bangunan tersebut memerlukan 
persetujuan DPR, maka Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan 
persetujuan tukar-menukar kepada DPR. 

j. Dalam hal tukar-menukar tanah dan/atau bangunan tersebut tidak memerlukan 
persetujuan DPR tetapi NJOP atau hasil penilaiannya di atas Rp 10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan 
persetujuan tukar-menukar kepada Presiden. 

k. Berdasarkan surat persetujuan tukar-menukar dari Pengelola Barang, Pengguna 
Barang dan mitra tukar-menukar menandatangani naskah perjanjian tukar-menukar 
yang antara lain memuat para pihak,  jenis  dan nilai  barang yang dipertukarkan, 
spesifikasi barang pengganti, klausul bahwa dokumen kepemilikan barang pengganti 
diatasnamakan Pemerintah Republik Indonesia, jangka waktu penyerahan objek 
tukar-menukar, sanksi, serta ketentuan dalam hal terjadi keadaan force majeure. 

l. Mitra tukar-menukar melaksanakan pekerjaan pengadaan/pembangunan barang 
pengganti sesuai dengan surat perjanjian tukar-menukar. 

m. Pengguna Barang secara berkala memantau pelaksanaan pengadaan/ pembangunan 
barang pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan penelitian lapangan.  

n. Setelah pelaksanaan pengadaan/pembangunan barang pengganti selesai, Pengguna 
Barang melaporkan kepada Pengelola Barang untuk menugaskan penilai melakukan 
penilaian kesesuaian barang pengganti dengan perjanjian.  

o. Apabila penilaian tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekurangan nilai barang 
pengganti, mitra tukar menukar wajib menyetorkan selisih nilai Barang Milik Negara 
dengan barang pengganti.  

p. Tim  melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang pengganti, antara lain IMB, 
sertifikat, serta menyiapkan berita acara serah terima barang untuk ditandatangani 
Pengguna Barang dan mitra tukar menukar. 

q. Berdasarkan berita acara serah terima tersebut, Pengguna Barang melaksanakan 
penghapusan Barang Milik Negara yang dilepas dari Daftar Barang Pengguna dengan 
menerbitkan keputusan penghapusan dan melaporkan pelaksanaan serah terima 
barang dan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna kepada Pengelola Barang. 

r. Berdasarkan berita acara serah terima barang, keputusan penghapusan barang, dan 
laporan pelaksanaan penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna, Pengelola 
Barang menghapuskan barang dimaksud dari Daftar Barang Milik Negara dengan 
menerbitkan keputusan penghapusan barang dan menerbitkan keputusan penetapan 
status penggunaan untuk barang pengganti.  

s. Barang pengganti dicatat sebagai Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang dalam 
Daftar Barang Pengguna, dan oleh Pengelola Barang dalam Daftar Barang Milik 
Negara. 

3. Tukar-menukar atas Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan 

a. Pengguna Barang mengajukan usulan tukar-menukar kepada Pengelola Barang 
dengan disertai penjelasan atas usulan tukar-menukar, data pendukung mengenai 
Barang Milik Negara yang akan dilepas, dan data rencana Barang Milik Negara 
pengganti, taksiran harga dari instansi yang berkompeten, serta calon mitra tukar-
menukar yang berminat melakukan tukar-menukar. 

46 
 



 
 

b. Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan pelaksanaan tukar 
menukar dimaksud dengan tahapan sebagai berikut: 

1) melakukan penelitian kelayakan permohonan tukar-menukar, baik dari aspek 
teknis, ekonomis, maupun yuridis; 

2) melakukan penelitian data administrasi barang yang akan ditukarkan; 

3) apabila diperlukan, melakukan penelitian fisik atas Barang Milik Negara selain 
tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan  untuk mencocokkan data 
administratif yang ada termasuk melakukan penilaian. 

c. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pengelola Barang 
menentukan disetujui atau tidaknya permohonan tersebut. 

d. Dalam hal usulan tukar menukar tidak disetujui, pengelola memberitahukan kepada 
Pengguna Barang yang bersangkutan, disertai alasannya.   

e. Dalam hal usulan tukar-menukar disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat 
persetujuan tukar-menukar yang sekurang-kurangnya memuat: 

1) mitra tukar menukar; 

2) Barang Milik Negara yang akan dilepas; 

3) rencana kebutuhan barang pengganti; 

4) nilai Barang Milik Negara yang dilepas dan nilai limit terendah barang pengganti. 

f. Dalam hal usulan tukar-menukar dengan nilai perolehan diatas Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah), maka Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan 
permohonan persetujuan Presiden/DPR sesuai batas kewenangannya. 

g. Pengguna Barang melakukan pembahasan dengan mitra mengenai rincian barang 
pengganti dengan mempertimbangkan nilai Barang Milik Negara yang akan 
dipertukarkan. 

h. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Pengguna Barang dengan mitra tukar-
menukar melaksanakan penandatanganan perjanjian tukar-menukar. 

i. Mitra tukar-menukar melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti sesuai 
dengan surat perjanjian tukar-menukar. 

j. Setelah pelaksanaan pengadaan barang pengganti selesai, Pengguna Barang 
melakukan penelitian barang pengganti dimaksud yang meliputi : 

1) meneliti kesesuaian barang pengganti dengan ketentuan perjanjian dan/atau 
addendum perjanjian; 

2) meneliti kelengkapan dokumen administratif atas barang pengganti. 

k. Pelaksanaan serah terima barang yang dipertukarkan antara Pengguna Barang dan 
mitra tukar-menukar dilakukan setelah barang pengganti sesuai dengan perjanjian 
dan siap pakai secara fisik maupun secara administrasi, atau telah disetorkannya 
selisih nilai barang dalam hal nilai Barang Milik Negara lebih tinggi dari barang 
pengganti baik, yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang. 
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l. Berdasarkan berita acara serah terima tersebut, Pengguna Barang melaksanakan 
penghapusan Barang Milik Negara yang dilepas dari Daftar Barang Pengguna dengan 
menerbitkan keputusan penghapusan dan mencatat sebagai Barang Milik Negara 
dalam daftar barang pengguna  

m. Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan penghapusan dengan melampirkan berita 
acara serah terima dan keputusan penghapusan.  

n. Berdasarkan berita acara serah terima barang, keputusan penghapusan barang, dan 
laporan pelaksanaan penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna, Pengelola 
Barang menghapuskan barang dimaksud dari Daftar Barang Milik Negara apabila 
barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara.  

o. Dalam hal barang pengganti merupakan barang yang wajib mendapatkan penetapan 
status penggunaan, Pengelola Barang menerbitkan keputusan penetapan status 
penggunaan. 

p. Barang pengganti dicatat sebagai Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang dalam 
Daftar Barang Pengguna, dan oleh Pengelola Barang dalam Daftar Barang Milik 
Negara. 
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