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Dua Mantan Walikota di Prabumulih belum Kembalikan Mobil Dinas 
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis ada sebanyak enam kendaraan 

dinas di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih belum dikembalikan mantan pejabat 

yang memegangnya, dua di antara kendaraan ternyata dipegang dua mantan walikota 

Prabumulih. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, dua 

mantan walikota yang hingga saat ini belum mengembalikan berinisial RJ berupa satu 

unit Toyota Land Cruiser tahun 2009 plat nomor BG 100 CZ/BG 1052 CZ dengan 

harga perolehan Rp1.608.600.000. Lalu mantan Pj. walikota inisial YG yang pernah 

menjabat mantan wakil walikota juga belum mengembalikan satu unit Mitsubishi Kuda 

GLX tahun 2002 plat BG 2010 CZ dengan harga perolehan Rp124.000.000 serta satu 

unit sepeda motor Yamaha dengan plat BG 5016 CZ. 

Sementara kendaraan lainnya berupa satu unit Mobil Kijang KF 80 tahun 1997 

plat BG 2003 CZ dengan harga perolehan Rp87.000.000 dan satu unit Motor Yamaha 

Jupiter Z tahun 2005 plat nomor BG 5090 CZ dengan harga perolehan Rp12.473.416 

yang dipegang mantan sekretaris daerah inisial AA juga belum dikembalikan. Selain itu, 

ada lagi satu unit Nissan Terano tahun 2003 plat nomor BG 67 CZ dengan harga 

perolehan Rp225.000.000 juga belum dikembalikan seorang mantan pejabat inisial BU. 

Sekretaris Daerah Pemkot Prabumulih, Elman ST MM mengungkapkan, 

masalah aset ini menjadi perhatian KPK bukan hanya di Prabumulih, namun di seluruh 

daerah dan memang ada ultimatum untuk Kota Prabumulih. "KPK mengultimatum agar 
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dilakukan penarikan, karena kendaraan itu merupakan aset Negara. Kita tentu akan 

menindaklanjuti stressing KPK ini," katanya ketika diwawancarai. 

Sekda mengatakan, pihaknya akan segera menyampaikan surat imbauan untuk 

terakhir kalinya ke para pemegang kendaraan yang belum mengembalikan agar dalam 

waktu satu minggu dikembalikan. Jika tidak, maka Pemerintah Kota Prabumulih akan 

menggandeng aparat penegak hukum. "Kita dari dulu sudah sering menyampaikan surat 

ke pemegang kendaraan agar dikembalikan, sampai sekarang belum dikembalikan. 

Makanya kita tindaklanjuti kirim surat terakhir agar dalam waktu seminggu ini 

dikembalikan. Jika tidak, kita disarankan dan diperintahkan KPK ke jaksa pengacara 

negara," tegasnya. 

Elman mengimbau kepada para pemegang enam kendaraan yang belum 

dikembalikan maupun kepada seluruh pejabat di lingkunan Pemerintah Kota 

Prabumulih agar mengembalikan aset negara kepada negara jika tidak lagi menjabat. 

Kendaraan dinas diberikan pemerintah ketika menduduki jabatan, jika tidak lagi, maka 

tidak diberi. "Kita selaku pemerintah mengharapkan kepada siapapun termasuk saya 

sendiri jika sudah tidak lagi menjabat, ya harus mengembalikan aset negara yang 

dipinjamkan kepada kita, ini imbauan untuk ke seluruh yang memegang kendaraan. 

Kendaraan diberikan karena status jabatan," imbaunya. 

Disinggung mengenai para pemegang kendaraan, ada dua mantan walikota dan 

mantan sekretaris daerah, Elman mengaku tidak etis pihaknya menyebutkan itu, namun 

semua sudah tahu siapa-siapa pejabatnya. "Dak etis disebutkan, toh sudah dirilis KPK 

dan semua sudah tahu," lanjutnya. Sementara Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) 

Pemkot Prabumulih, Jauhar Fahri SE Ak ketika dikonfirmasi juga membenarkan adanya 

enam kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Prabumulih belum dikembalikan seperti 

yang dirilis KPK. "Kami berharap kepada para pemegang agar mengembalikan, karena 

merupakan aset milik negara," ujarnya. 

Senada dengan Sekda, Jauhar mengaku jika para pemegang kendaraan tetap 

tidak mau mengembalikan, maka pihaknya disarankan KPK agar menggunakan aparat 

penegak hukum. "Kami tetap mengimbau agar para pemegang bersedia mengembalikan, 

tapi kalau tetap belum bersedia, KPK menyarankan gunakan Jaksa Pengacara Negara," 
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katanya seraya menyebutkan KPK merilis setelah melakukan rapat di Kota Prabumulih 

beberapa waktu lalu. 
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Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur sebagai berikut: 

 Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. Sedangkan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. 

 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, meliputi: 

1) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 

2) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 

3) barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; atau 

4) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap. 

 Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan 

oleh masing-masing Pengguna Barang. 

 Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang 

dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 
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 Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik 

Negara/ Daerah. 

 Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik 

Negara/Daerah. 

 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas 

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

nilai. 

 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi: 

a. perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; 

b. pengadaan; 

c. penggunaan;  

d. pemanfaatan; 

e. pengamanan dan pemeliharaan;  

f. penilaian;  

g. pemindahtanganan;  

h. pemusnahan;  

i. penghapusan;  

j. penatausahaan; dan 

k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

 Status Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan oleh: 

a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau 

b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. 

 Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah paling 

sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

 Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi kepada Pengelola 

Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi. 

 Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah berupa 

tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) 

kali dalam 5 (lima) tahun. 

 


