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Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa melakukan inspeksi mendadak 

ke sejumlah dinas di lingkungan Pemkot Palembang, Sumatera Selatan, untuk 

memastikan aset kendaraan berada di pihak yang berwenang. Ratu Dewa mengatakan 

inspeksi mendadak (sidak) ini untuk menindaklanjuti instruksi Koordinasi dan Supervisi 

Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. 

Selain itu, kegiatan pengecekan kendaraan dinas ini untuk tertib administrasi, 

mengingat berdasarkan temuan sebelumnya, terdapat sejumlah kendaraan dinas sudah 

berpindah tangan. "Sejak dari awal saya menjabat sekda, saya tidak mau soal aset ini 

hanya di atas kertas. Apalagi ini juga bagian dari instruksi Korsupgah KPK," kata dia. 

Ia mengatakan, sejauh ini pemerintah kota tidak menerima laporan bermasalah 

terkait aset, namun setelah dipastikan ternyata terdapat sejumlah kendaraan yang tidak 

membayar pajak selama bertahun-tahun. "Kalau dari laporan bagus semua, tapi fisiknya 

banyak kendaraan yang mati pajak sampai dua hingga tiga tahun. Bahkan, ada laporan 

banyak kendaraan yang belum dikembalikan oleh mantan pejabat. Saya tidak mau ini 

dan semuanya harus ‘clear’," kata dia pula. Dewa berharap pengelolaan aset ini menjadi 

tertib dan tidak menimbulkan masalah di masa datang, apalagi bidang ini merupakan 

tanggung jawabnya sebagai sekda. 
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Kepala Bagian Umum Setda Kota Palembang, Yusfa Apriani mengatakan saat 

ini pihaknya sedang mendata seluruh aset kendaraan dinas. "Ini akan segera kami 

selesaikan, sesuai instruksi Sekda. Penyisiran terhadap kendaraan dinas ini memang 

dalam rangka tertib administrasi dan akan dilakukan koordinasi dengan BPKAD," 

katanya lagi. 
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Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Daerah 

Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah, mengatur sebagai berikut: 

 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. 
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 Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang 

dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 

 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. 

 Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan 

pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/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. 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah: 

 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor. (Pasal 1 angka 12) 

 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya 

yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik 

berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu 

sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

bersangkutan, termasuk alatalat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya 

menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta 

kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. (Pasal 1 angka 13) 

 Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan 

Kendaraan Bermotor. (Pasal 3 ayat (1)) 

 Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor 

beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan 

kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima 

Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). (Pasal 3 ayat (2)) 

 Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah: 

a. kereta api; 

b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 

pertahanan dan keamanan negara; 

c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, 

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga 

internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; 

dan 

d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. (Pasal 3 ayat 

(3) 

 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang 

memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. (Pasal 4 ayat (1)) 

 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang 

memiliki Kendaraan Bermotor. (Pasal 4 ayat (2)) 

 Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus 

atau kuasa Badan tersebut. (Pasal 4 ayat (3)) 

 Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan 

berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. (Pasal 8 

ayat (1) 

 


