
BELASAN MOBIL DINAS PEMKAB OGAN ILIR
AKAN DILELANG

palembang.tribunnews.com

Belasan unit kendaraan dinas plat merah roda empat milik Pemkab Ogan I1ir (OJ) sejak

beberapa tahun terakhir dibiarkan terlantar di halama rumah dinas Bupati OJ, Kompleks Perkantoran

Terpadu (KPT) Tanjung Senai Indralaya. Akibat tidak ada perawatan, kondisi kendaraan dinas semakin

hancur. Mobil operasional Pemkab OJ yang dibiarkan terlantar itu antara lain 3 unit minibus eks PKK,

dan 4 unit ambulance. Kendaraan dinas itu terparkir tanpa ditutup sarna sekali, sementara sekelilingnya

sudah ditumbuhi rerumputan menyerupai semak belukar.

Selain itu, terdapat juga kendaraan transportasi air berupa speed boat milik Pemkab OJ yang

berada di Pemkab lama Jalintim KM 35,juga terbengkalai dan beberapa bagian kabin speed boat sudah

berwarna kusam dipenuhi debu sertajaring laba-laba, Belasan kendaraan eks mobil dinas milik Pemkab

OJ yang sebagian mengalami rusak tersebut dalam waktu dekat akan dilelang, an tara lain 3 unit mini

bus eks PKK dan 4 unit ambulance. "Pelaksanaan Jelang diserahkan sepenuhnya kepada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang," kata Haryadi, Kabid Aset pada Badan

Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Or.

Menurut Haryadi, pihaknya hanya bersifat mendata dan mengeloJa aset milik Pemda.

Kendaraan dinas roda empat eks mobil dinas tersebut merupakan operasional milik Dinas Kesehatan

berupa ambulance, Mitsubishi kuda, dan beberapajenis kendaraan lainnya yang sudah tua dengan masa

pakai lebih dari 10 tahun. Haryadi menyebutkan, sepengetahuannya leJang kendaraan dinas ini

dilaksanakan secara manual terbuka untuk umum.
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Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeioiaan Barang Milik Negara/Daerah

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang

Milik Daerah, antara lain menyatakan bahwa:

I. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat

dipindahtangankan.

3. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi :

a. Penj ual an,

b. Tukar menukar,

c. Hibah, atau

d. Penyertaan modal pemerintah daerah.

4. Kecuali dalam bent uk hibah, dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan

penilaian untuk mendapat niiai wajar.

5. Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. Untuk optimalisasi barang milik daerrah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak

lain;

b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau

c. Sebagai peiaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penjualan barang milik daerah dilakukan secara leiang, kecuali dalam hal tertentu dan hasil

penjualannya wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

7. Pengawasan dan pengendalian pengeiolaan barang milik daerah dilakukan oleh:

a. Kepala SKPD selaku Pengguna barang atau Kuasa Pengguna Barang, melalui pemantauan dan

penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan,

pemeiiharaan, dan pengamanan barangmilik daerahyang berada di dalam penguasaannya;

dan/atau

b. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi atas

pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah,dalam

rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik

daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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