
PERATlJRAN DAERAH KABVPATEN BANYVASIN

NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

LELANG LEBAK LEBVNG DALAM

KABlJPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

a. bahwa untuk melaksanakan tertib pengaturan Lelang Lebak Lebung dan
sesuai dengan implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah serta untuk menyesuaikan dengan
perkembangan yang ada, maka dipandang perlu untuk mengatur
pelaksanaan Lelang Lebak Lebung;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu
untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta
masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan
keanekaragaman Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, " perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lelang Lebak
Lebung dalam Kabupaten Banyuasin.

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembar'an
Negara Nomor 3299);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomer 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. lJndang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4181);

4. Undeng-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemet'intahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 125,
Tambahan Lemberan Negera Nomor 4437);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemberan
Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANYUASIN

don

PERATURAN DAERAH TENT ANG LELANG LEBAK LEBUNG DALAM
KABUPATEN BANYUASIN.

BABI

KETENTUAN UMUM .

Pasol 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; .

3. Bupati adalah Bupati Banyuasin;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin;

6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan olen
Pemerintah kepada Daerah Otonotn/dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

7. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otono", untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasar'kan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

8. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Banyuasin;

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang metniliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usu! danadat istiadat setempat yang dia,kui dalam
sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten;

10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan
Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang
berfungsi mengayomi Adat istiadat I tnembuat Peraturan Desai
menampung dan menyalurkan aspiresi masyarakat serta melakukan
pengawasan terhadap Pemerintahan Desa;

11. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;



12. Lebak Lebung Umum adalah suatu areal yang t~rdiri dari Lebak Lebung
Sungai-sungai dan tanah menurun yang secara alamiah pada musim air
dalam dan tempat berkembang biaknya ikan atau biota Iainnya;

13. Lembaga Adat adalah sebuah Organisasi Kemosyarokatan, baik yang
sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang
di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutanatau dalam suatu
masyarakat hukum adat tertentu di wilayah hukum adat tersebut, serta
berhak don berwenang untuk mengatur,mengurus dan menyelesaikan
berbagai masalah kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat
istiadat don hukum adat yang ber!aku;

14. Lebung buatan adalah lebung yang dibuat di.atas tanah milik perorangan
yang terletak di areal Lebak Lebung Umum;

15. Lebung/Sungai Warisan adalah lebung buaton atau sungai buatan yang
dibuat oleh leluhur pewaris dimana tanah diatas lebung buatan atau sungai
buatan tersebut menurun kepada ahli warisnya dan terletak di areal Lebak
Lebung Umum;

16. Panitia lelang adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan lelang;

17. Penanggung jawab adalah pejabat yang bertanggung jawab ke dalam dan ke
luar dalam hal pelaksanaanlelang;

18. Pelaksana Lelang adalah petugas yang melaksanakan lelang berdasarkan
petunjuk linstruksi daripengawas lelang; .

19. Peninjau Lelang adalah perorangan atau lembaga atau badan hukum yang
secara sukarela ikut dalam pengawasan pelaksanaan lelang;

20. Penawar Lelang adalah peserta lelang yang secora resmi terdaftar poda
panitia lelang;

21. Pengemiri lelang adalah penawar lelang yang memberikan penawaran
tertinggi dan dinyatakan sebagai pemenanglelang oleh panitia lelang.

BAB II
OBJEK DAN TAT A CARA LELANG

Posol 2

Objek Lelang Lebak Lebung adaloh areal Lebak Lebung umum, Lebung waris
yang ditetapkan de~.gan Keputusan Kepala Desci setelah mendapat persetujuan
BPD dan disahkan olen Bupati.

Posol 3

(1) Lelang Lebak Lebung Umum dilakukan oleh Panitia Lelang yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

(2) Lelang di!akukan secara langsung dimukaumutn- dan sistem penawaran
permulaan ditetapkan panitia sampai harga tertin99idari penawaran;

(3) Lelang dilakukan setahun sekali, jadwal waktu dan -Iokasinya ditetapkan oleh
Bupati dandiumumkan secara resmi kepada khalayak ramai, disertai
lampiran lokasi lelang;

(4) Objek lelang yang harga standarnya dibawah Rp.100.000,- (sertuas ribu
rupiah) yang tidak laku dalam pelaksanaan lelang umum, diserahkan kepada
Pemerintah Desa untuk dilelang secara terbuka sebagoi sumber pendapatan
desa, unt~k pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Camat don
pengaturannya ditetapkan dengan Keputw~an Bupati;



(5) Masa lelang berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januori sampai 31
Desember tahun yang bersangkutan;

(6) Dalam hal batas masing-masing Desa dimana untuk le/ang itu berada
belum ditetapkan secara pasti, 'maka pelaksanaan lelangsebagaimana
dimaksud padaayat (3) pasal ini, ditetapkan secara khusus oleh Bupati.

Paso I 4

(1) Penawar Lelang harus mendaftarkan diri kepada panitia dan diberikan
tanda bukti penawaran;

(2) Peserta Lelang harus membayar tunai harga lelang pada saat itu juga
kepada panitia lelang' dengan mener'ima bukti (kwitansi) serta
menandatangani surat perjanjian yang te/ah ditetapkan oleh panitia
lelang, bila peserta lelang yang menawar tertinggi tidak dapat
membayar kontan pada saat itu juga. maka objek lelang jatuh kepada
peserta yang menawar dengan harga tertinggi kedua dan apabila
peserta penawar tertinggi kedua tidak dapot membayar pada saat itu
juga, maka objek lelang ini dibatalkan dan diulang kemboli pada saat itu
juga;

(3) Terhadap penawar yang tidak dapat membayar harga penawaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini. tidak diperkenankan
untuk ikut dalampenaVJaranulangobjek lelangtersebut.

BABnI
PANmA LEUNG

Pas<lI 5
Panitia Lelangterdiri dari :
1. Penanggungjawab
2. Koordinator Lelang
3. PengawasLelang

a. Ketua
b. Wakil Ketua

: Bupati Banyuasin

: Wakil Bupati Banyuasin

: Sekretaris Daerah
: Asisten Tata Pemerintahan dan

Administrasi
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
KabupatenBanyuasin
1) Kepala Badan Pengawas Daerah

Kabupaten Banyuasin;
2) Kepala Dinas Pendcipatan Daerah

KabupateriBanyuasin;
3) Kepala Bagian Hukumdan Ortala

Setda Kabupate,nBanyuasin;
4) Kepata Bagian Tata Pemerintahan

Setda KabupotenBanyuasin;
5) Kepala Bogian KeuanganSetda

KabupotenBanyuasin;
6) Kepala Bidang Perikanan Budi Daya

DinasPerikanandon Kelautan;
7) Kepala Bidang Pesisir danLaut Dinas

Perikanandan Kelautan;



8) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
9) Kasub bag Pemerintahan Desai

Kelurahan Bagian Tata Pemerintahan.

4. Pelaksana Lelang
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Bendahara Penerimal

Pe.nyetor

: Camat;
: Sekretaris Kecamatan;

Staf Kecamatan yang diusulkan oleh
Camat kepada Bupati yang. ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;
: 1. Kepala Desa/Lurah yang bersangKutan;

2. Unsur lainnya sesuai kebu'tuhan yang
ditunjuk oleh Camat.

Pasol6

Kewajiban Pengawas Lelang :

a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan lelang dan melakukan
penelitian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan;

b. Memonitor hasil lelang dari tiap~tiap Kecamatan;

c. Melaporkan hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b kepada
penanggung jawab lelang.

Kewajiban Panitia Pelaksana Lelang :

. a. Menyusun daftar nama-nama lokasi lebak lebung, termasuk sungai, muara,
danau, tanah menurun, lebak lebung umumdan sungai/lebung warisan;

b. MeneJiti syarat-syarat peserta Ielang dan persiopon - persiapon yang
diperlukan;

c. Menyelenggarakan lelang sampai selesai;

d. Mengambil kebijoksanaan dan langkcih';langkah yang diperlukan untuk
mengatasi permasalahan yang timbul pada waktu pelaksanaan lelang;

e. Mengadakan pengumuman lelang kepada masyarakat luas sekurang-
kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum lelang;

f. Menetapkan waktu don tempat lelang;

g. Membuat Berita Acara pelaksanaan 1~lang dan melaporkannya kepada
Penanggung jowab Ielong secora tertulis dolam woktu paling lombat 5 (lima)
hari setelah selesai lelang mengenai objek lelang yang terjual, yang tidak
laku dan permasalahan serta pelaksanaan .Secara keseluruhan don
tembusannya disampaikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan;

h. Bendahara Penerima/Penyetor lelang, menyetorkan langsung hasil lelang
lebak lebung ke Kas Daerah Kabupaten Banyuasin melalui Bank Sum-sel
Cabang Po'ngkalan Balai Nomor Rekening 167.300.0002 paling lambat l(satu)
kali 24 jamsetelah lelang berakhir.



Syarat-syarat dan kewajiban peninjau lelang :

a. Setiap peninjau dari LSM, Pers dan Institusi lainnya wajib membawa surat
dari induk organisasinya:

b. Mendaftarkan/melaporkan diri kepada Panitia Lelang:
c. Setiap peninjau tidak dibenarkan mempengaruhi peserta lelang:
d. Peninjau dari luar Kabupaten harus ado rekomendasi dari Pemerintah

Kabupateri Banyuasin.
Pasol9

(1) Panitia Lelang dilarang menjadi peserta Ielong :

(2) Syarat-syarat peserta lelang adalah :
Terdaftar pado panitia lelang;
Berdomisili dalam Kabupaten.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENGEMIN

Posol 10

(1) Pengemin Lelang berkewajiban untuk mentaati segala peraturan/ketentuan
dan syarat seperti tersebut dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini,
juga berkewajiban antara lain:
a. Melaporkan kegiatan hasil usaha lelang dengan mengisi formulir dan

membayar 2,5 10 dari harga objek lelang dan melaporkan usahanya
pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin;

b. Mencegah perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan
sumber daya ikon dan atau lingkungannya;

c. Melaksanakan petunjuk don bimbjngcm teknis dari Pemerintah Daerah
melalui Dinas Perikanan dan Kelautan:

d. Pada masa akhir lelang, pengemin harus mengembalikan objek lelang
yang diusahakannya seperti pada masa semula:

e. Bagi pengemin yang mendapat lokasi lelang, Sungai-sungai yang biasa
digunakan untuk lalu Iintas umum supaya menyediakan jalurjalan untuk
kelancaran lalu lintas;

f. Sedapat mungkin menggunakan tenaga kerja dari Desa yang
bersangkutan.

(2) Pengemin Lelang tidak dibenarkan :
a. Mengemin lebih dari 3 (tiga) lokasi lelang;
b. Mengambil/menangkap ikan dengan cara menggunakan racun, bahan

peledak, strum listrik dancara lain yang dapatmembahayakan sumber
daya ikan dan lingkungannya;

c. Pengemin Lelang tidak dibenarkan menangkap ikan atau sejenisnya di
tempat lokasi (elang yang ditanam padi;

.d. Menjual kembali hak pengemin kepada Pihak Ketiga.

(3) Lebung/Sungai warisan untuk pemilikan dan pewarisannya harus disahkan
oleh Pengadilan Negeri atau menunjukkan surat-surat serta tidak dalam
sengketa.



BAB V
PERLIN DUNGAN HAK PENGEMIN

Pasol 11

(1) Setiap orang. dilarang menangkap, memancing, mengambil ikan dan biota
perairan lainnya dari objek lelang yang sudah dimenangkan oleh pengemin
tanpa izin dari pengemin;

(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasaI
ini adalah bagi pemilik sawah yang sawahnya termasuk areal objek lelang
lebak lebung sekedar untuk keperluan makan yang wajar don tidak untuk
diper jual belikan.

BAB VI
PEMBAGIAN HASIL LELANG

Pasol 12

Semua hasil yang diperoleh dari kegiatan Lelang Lebak Lebung Umum atau
Lelang Lebung Warisan harus diset~r secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten
Banyuasin, selanjutnya dipergunakan untuk :

a. Bagi lelang lebak lebung umum :

1. 3 % (tiga persen) untuk biaya operasional pelaksanaan lelang;

2. 5 % (lima persen) untuk panitia lelang;

3. 10 'Yo'· (sepuluh persen) untuk penanggungjawab, koordinator dan
pengawas lelang;

4. 2 'Yo (dua persen) untuk Camat selaku Ketua Pelaksana daJam Kecamatan;

5. 10 % (sepuluh persen) untuk Kepala Desa/Lurah;

6. 5 'Yo (lima persen)untuk Perangkat Desa/Lurah dan tenaga keamanan;

7. 7 'Yo (tujuh persen) untuk Ketua dan Anggota Badan Perwakilan Desa;
. ,

8. 3 % (tiga persen) untuk Dinas Perikanan don Kelauton guna
melaksanakan pembinaan teknis/konservasi;

9. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk Kas. Desa sebagai penerimaan
Pemerintah Desa yang dipergunakan untuk biaya pembangunan;

10.20 'Yo (dua puluh persen ) untuk Kas Daerah.

b. Bagi lelang lebak lebung waris :

1. 3 % (tiga persen) untuk biaya operasional pelaksanoan lelang;

2. 3 'Yo (tiga persen) untuk panitia lelang:

3. 10 'Yo (sepuluh persen) untuk penang9ungjawab, koordinator don
pengawas lelang;

4. 2 'Yo (dua persen) untuk Camat selaku Ketua Pe/aksana da/am
Kecamatan;

5. 7 % (tujuh persen) untuk Kepala Desa/Lurah;

6. 5 % (lima persen) untuk Perangkat Desa dan tenaga keamanan;



7. 7 '1'0 (tujuh persen) untuk Ketua danAnggota BadonPerwakilan Desa;

8. 3 '1'0 (tiga persen) untuk Dinas Perikanan don Kelautan guna
melaksanakan pembinaanteknis/konservasi;

9. 15 % (lima belas persen) untuk KasDesasebogai penerimaanPemerintah
Desayang dipergunakanuntuk biaya rutin;

10. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk pemilik lebungwaris;

11. 10 '1'0 (sepuluh persen) untuk KasDaerah.

BAB VII
IZIN L.EBVNG BVATAN

Pasal 13
(1) Untuk Lebung Buatan tidak dilelangkan tetapi setiap pembuatan Lebung-

lebung buatan terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Bupati melalui
KepalaDinas Perikanandon Keloutan;

(2) Izin sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pasoI ini, berlaku 5 (lima) tahun
denganketentuan pemilikizin lebung buaton setiap awal tahun yangsedang
berjalan harus mendaftarkan izinnya .kembali dengan memenuhi semua
persyaratan yang berlaku;, ._

(3) Lebung buatan yang berukuran lebihdari 10M2
' (sepuluh meter persegi)

dH(enakanbiaya Administrasi sebesar Rp. 250,- (duo ratus lima puluh
rupiah) per meter persegi, kecualilebung buatan yang dibuat oleh
Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pr'oduksi ikon atau sejenisnya
dibebaskan dari biaya Administrasi.

Pasal14

Dari hasil pungutan biaya administrasi lebung buatan dipergunakan sebagai
berikut:
a. 10 '1'0 (sepuluh persen) untuk Kepala Desa, Anggota BPD dan Perangkat

Desa;·
b. 20 % (dua puluh persen) untuk Xas Desa;
c. 70 '1'0 (tujuh puluh persen)untuk disetor ke KasDaerah.

BAS vm
PENYIDIKAN
Pasal 15

Seloin Pejabat Penyidik Vmum yang bertugas menyidik tindak pidana,
penyidikan atas tindak pidana seb(lgaimanodimaksud dalamPeraturan Daerah

. ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegowai Negeri Sipil di Ungkungan
Pemerintah Daerah yang pengangkotannya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangonyong berlaku.

BAS IX
KETENTVAN PIDANA

Pasal 16

(1) Pelonggaranatas ketentuan dalam Peraturon Daerah ini, diancam pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulon atau dendapoling banyak
Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah);



(2) Pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b diancam
hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 41, 42, 43 don 44 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasoI 10 ayat
(2) huruf b diancam dengan ancaman pidona paling lama 10 (sepuluh)
tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta
rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 24 Undang-undang Nomor 9 Tahun
1985 tentang Perikanan.

BAB X

KETENTUAN PENUTVP
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah KClbupaten
Banyuasin Nomor 23 Tahun 2003 tentang Lelang Lebak Lebung Do/am
Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2003 .
Nomor 42 Seri E), dicabut don dinyatakan tidak berlaku. .

Hal-hal yang belum diatur dalam PeraturanDaerah Inl, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur don ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal19

Peraturan Daerah inCmulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, me~erintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengcm penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin.


