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MANTAN BUPATI KUASAI TIGA MOBIL DINAS 
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Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat menggandeng kejaksaan untuk mengambil sejumlah 

aset milik daerah yang hingga kini masih dikuasai atau belum dikembalikan mantan pejabat baik 

dilingkungan eksekutif maupun legislatif. Untuk tahap, Kejaksaan tidak akan melakukan pengambilan 

secara paksa, tetapi langkah awal diambil dengan melayangkan surat resmi kepada yang bersangkutan 

agar mengembalikan aset daerah secara baik-baik. 

Kerjasama Pemkab Lahat ke Kejaksaan ini didasari karena masih ada aset yang dikuasai 

mantan pejabat, setidaknya saat ini ada 18 unit kendaraan yang dikuasai tiga mantan pejabat baik itu 

roda dua dan roda empat. Hal ini diungkapkan Kejari Lahat, Jaka Suparna SH, Kamis (18/7). 

Menurut Jaka, jika dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil tiga mantan pejabat yang 

masih menguasai 18 kendaraan. Mantan pejabat yang dimaksud, yakni mantan Bupati Lahat berinisial 

MM, mantan Ketua DPRD Lahat berinisial H dan mantan Wakil Ketua DPRD Lahat berinisial PB. 

“Kepada pejabat tersebut akan kita kirimkan surat agar mengembalikan aset yang masih dikuasai 

tersebut,”katanya. 

Dikatakan Jaka, dari 18 kendaraan tersebut tiga unit masih dikuasai MM, delapan unit belum 

dikembalikan H dan tujuh unit masih dipegang PB. Sementara, Kejaksaanjuga mengapresiasi sikap 

yang ditunjukkan mantan Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Riva’i, SE. yang sudah mengembalikan aset 

milik Pemkab Lahat, yang selama ini digunakannya. 

“Ya kalau masih tetap tidak mau mengembalikan bisa ke ranah hukum yakni pidana. Makanya, 

kita minta pejabat tersebut segera mengembalikannya,” ancam Jaka. Sementara Bupati Lahat, Cik 

Ujang membenarkan jika Pemkab akan mengambil tindakan tegas terhadap aset milik Pemkab. 

Menurutnya, jika aset tersebut bisa digunakan dan dimiliki secara prosedur dan tidak menyalahi, maka 

dipersilahkan. Namun, jika tidak sesuai aturan siapa saja harus mengembalikannya karena itu milik 

pemerintah. 
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“Semua aset akan kita tertibkan, jika memang gak Pemda kita minta dikembalikan,” katanya. 

Sementara beberapa masyarakat menilai, seharusnya mantan pejabat mengembalikan 

kendaraan dinas yang memang bukan haknya. Terlebih tidak lagi menjabat sehingga sudah seharusnya 

dikembalikan. Terkecuali, status kepemilikan kendaraan didapatkan melalui proses lelang, maka hal-

hal itu sah-sah saja. “Kalau memang sudah tidak menjabat lagi, sebaiknya memang dikembalikan,” kata 

Sofyan warga Lahat. 
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Catatan: 

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

1. Pasal 1 ayat (2) menyatakan “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. Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Barang Milik Negara/Daerah meliputi:” 

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Daerah; dan 

b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

3. Pasal 3 ayat (1) menyatakan “Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan 

berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan 

kepastian nilai”; 

4. Pasal 42 ayat (1) menyatakan “Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna 

Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam 

penguasaannya”; 
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5. Pasal 42 ayat (2) menyatakan “Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan 

hukum”. 

 
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

1. Pasal 1 angka 5 menyatakan “Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah 

Kepala Daerah”; 

2. Pasal 1 angka 11 menyatakan “Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan barang milik daerah”; 

3. Pasal 1 angka 17 menyatakan “Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut 

sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh 

Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya 

dengan sebaik-baiknya”; 

4. Pasal 304 ayat (1) menyatakan “Kendaraan dinas terdiri dari: 

a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku 

jabatan: 

1) Gubernur; 

2) Wakil Gubernur; 

3) Bupati/Walikota; 

4) Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan 

5) Sekretaris Daerah Provinsi. 

b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk 

kegiatan operasional perkantoran; 

c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional 

khusus, lapangan, dan pelayanan umum. 

5. Pasal 304 ayat (2) menyatakan “Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap: 

a. Kendaraan Perorangan Dinas; 

b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan 

c. Kendaraan Dinas Operasional. 

6. Pasal 306 ayat (1) menyatakan Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membuat Berita 

Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara: 

a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan Dinas Jabatan 

Pengguna Barang; 

b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan jabatan 

Kuasa Pengguna Barang; dan 
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c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang menggunakan kendaraan 

dinas jabatan. 

7. Pasal 306 ayat (2) menyatakan “Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berisi klausa antara lain: 

a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara lain: nomor polisi, 

merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan rincian perlengkapan yang melekat 

pada kendaraan tersebut; 

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas 

kendaraan dinas jabatan tersebut; 

c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu 

penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan 

d. pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan 

sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan. 

8. Pasal 306 ayat (3) menyatakan “Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita 

acara penyerahan kembali”; 

9. Pasal 306 ayat (4) menyatakan “Kehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung jawab 

penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

10. Pasal 510 ayat (1) menyatakan “Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, 

penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui 

tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 

11. Pasal 510 ayat (2) menyatakan “Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 


