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 Pemerintah Kota Pelembang membuka seleksi terbuka untuk posisi Direktur Utama Pengawas PD 

Pasar Palembang. Ada beberapa tugas pokok yang diprioritaskan untuk posisi ini setelah nanti terpilih. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Ratu Dewa, mengatakan Pemkot menginginkan orang yang 

berada di PD Pasar bisa membenahi kondisi pasar tradisional di Palembang. Dengan demikian, selanjutnya 

diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 “Kita menginginkan orang yang profesional dan bisa mengurus pasar-pasar serupa yang lebih baik 

lagi,” kata Dewa, Kamis (4/7) saat di hubungi. 

 Dewa mengatakan, pendapatan dari sektor pasar sangat sedikit. Padahal sektor pasar besar. Saat 

ini, pihaknya sedang mempersiapkan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) untuk menyeleksi pejabat PD 

Pasar Palembang. 

 “Saya menilai besar potensi pendapatan di pasar kita ingin memaksimalkan dengan struktur 

organisasi baru,”kata dia. 

 Selain itu, tugas Dirut yang baru nanti akan mengurus dan memperbaiki kondisi pasar. Jangan 

sampe kondisi pasar becek dan bau. Sehingga membuat pengunjung tak nyaman. 

 Plt PD Pasar Palembang, Syaiful mengatakan, 2018 lalu PD Pasar mengalami kerugian. Sebab 70 

persen dari penghasilan dikeluarkan untuk gaji karyawan. 

“Tiap bulan kita keluarkan buat gaji pegawain Rp531 juta dari total pegawai 200 pegawai,”kata dia. Untuk 

PAD pihaknya ditargetkan sebesar Rp400 juta. Namun kontribusi untuk PAD hanya mampu memberikan 

sebesar Rp50 juta. 



“Pasar-pasar besar bukan kita yang miliki, Pasar 16, Plaju, Kuto dan lainnya masih pihak ketiga 

yang pegang,” ungkapnya. 
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Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah: 

- Pasal 1 ayat (1) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha 

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah; 

- Pasal 29 ayat (1) “Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD; 

- Pasal 29 ayat (2) “Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada perusahaan umum Daerah terdiri 

atas: 

a. KPM; 

b. Dewan Pengawas; dan 

c. Direksi. 

- Pasal 29 ayat (3) “Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada perusahaan perseroan Daerah 

terdiri atas: 

a. RUPS; 

b. Komisaris; dan 

c. Direksi. 

- Pasal 60 ayat (1) “Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM; 

- Pasal 60 ayat (2) “Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS; 

- Pasal 60 ayat (3) “Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan untuk perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 

sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang; 

- Pasal 60 ayat (4) “Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD; 

- Pasal 60 ayat (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3); 

- Pasal 62 “Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar; 



- Pasal 79 ayat (1) “Pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat 

pengawas intern perusahaan; 

- Pasal 82 ayat (1) “Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada 

seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi. 


