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PEMERINTAH KOTA PALEMBANG MENERTIBKAN 1.500 ASET 

 

 
Sumber Gambar: https://portallebak.pikiran-rakyat.com  

 

Isi Berita: 

Pengelolaan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan ditertibkan, saat ini 

telah memulai tahap sertifikasi aset. "Sertifikasi aset akan langsung ditandatangani dan 

bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda), Ratu 

Dewa ketika dikonfirmasi di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Kantor Wali Kota 

Palembang, Senin 8 Agustus 2022.  

Ratu Dewa mengatakan bahwa ia sebagai pengelola aset harus tertib mengurus 

administrasinya, namun bertahap dilakukan karena Pemkot Palembang memiliki banyak 

aset. "Pelan-pelan bergeraknya karena banyak aset milik Pemkot Palembang yang harus 

ditertibkan, baik itu aset bergerak, aset dinamis, dan aset lainnya, sekarang masih dalam 

tahap sertifikasi aset," katanya. 

Dijelaskannya, banyak hal yang terlibat pada aset milik Pemkot Palembang, mulai 

dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pendidikan Kota Palembang 

memiliki aset sekolahan yakni TK, SD, dan SMP cukup banyak. "Begitu juga Dinas 

Kesehatan Kota Palembang memiliki banyak puskesmas, itu semua aset yang harus 

ditertibkan dan menjadi konsen kita, target di 2022 ini akan menyelesaikan sertifikasi aset 

dulu," jelasnya.  

Lanjut Dewa, saat ini Pemkot Palembang memiliki 1.500 aset yang harus 

ditertibkan atau disertifikasi. "Tersebar di beberapa OPD Pemkot Palembang termasuk 

tanah dan bangunan," ucapnya. Dewa telah meminta kepada Camat dan Lurah di Kota 

Palembang agar melengkapi dokumen-dokumen yang belum lengkap.  

"Tolong lengkapi dulu dokumennya, barang siapa pejabat yang menghambat 

dalam perlengkapan dokumen untuk tertib administrasinya dalam pembuatan sertifikasi 

aset, maka akan saya berikan sanksi. Saya kasih waktu tiga minggu kedepan untuk 

melengkapi persyaratan sertifikasi aset, saya ingin cepat dan clear," tukasnya. 

 

https://portallebak.pikiran-rakyat.com/
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Sumber Berita: 

1. https://sumeks.disway.id/read/642719/1500-aset-pemkot-palembang-ditertibkan, 

1.500 Aset Pemkot Palembang Ditertibkan, 8 Agustus 2022; 

2. https://infopublik.id/kategori/nusantara/657004/pemkot-palembang-akan-tertibkan-1-

500-aset, Pemkot Palembang akan Tertibkan 1.500 Aset, 9 Agustus 2022. 

 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada: 

Pasal 1 angka (2) 

“Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah”; 

Pasal 1 angka (3) 

“Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan 

kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah”; 

Pasal 1 angka (4) 

“Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik 

Negara/Daerah”; 

Pasal 3 ayat (2) 

“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”; 

Pasal 42 ayat (1) 
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“Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib 

melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam 

penguasaannya”; 

Pasal 42 ayat (2) 

“Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum”; 

Pasal 43 ayat (1) 

“Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama 

Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan”; 

Pasal 43 ayat (2) 

“Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti 

kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan”; 

Pasal 43 ayat (3) 

“Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti 

kepemilikan atas nama Pengguna Barang”; 

Pasal 43 ayat (4) 

“Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti 

kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan”; 

Pasal 44 ayat (1) 

“Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan 

aman”; 

Pasal 99 ayat (1) 

“Setiap kerugian Negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran 

hukum atas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diselesaikan melalui tuntutan 

ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; 

Pasal 99 ayat (2) 

“Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara/ daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

 


