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Wali Kota Serang Nilai Mobil Dinas Dibeli Seharga Rp 1,6 Miliar Tak
Terlalu Mahal

(Sumber : Merdeka.com)

Pemerintah Kota (Pemkot) Serang membeli mobil dinas mewah baru untuk
Wali Kota Syafrudin. Tak tanggung-tanggung mobil Toyota Land Cruiser
Prado seharga Rp 1,6 miliar dini untuk wali kota yang belum lama dilantik
tersebut.
Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, pengadaan mobil merek Toyota
Land Cruiser Prado tersebut merupakan permintaan dari pihak sekretaris
daerah pemerintah kota Serang.
"Itu bukan saya yang minta tapi dari pihak Pemkot dan itu kan tidak terlalu
mahal. Sebetulnya jatah kendaraan Wali Kota ada dua," kata Syafrudin, saat
dikonfirmasi, Selasa (19/3).
Pemakaian mobil dinas seharga Rp 1,6 miliar itu mendapat kritik dari aktivis
anti korupsi. Aktivis anti korupsi dari Banten Bersih Deny Permana menilai
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pengadaan mobil itu sangat memalukan mengingat Wali Kota Serang baru
menjabat 100 hari.
Deny merasa heran terhadap Syafrudin ditengah banyaknya persoalan sosial
dan minimnya anggaran, masih pede membeli kendaraan dinas mewah dengan
harga fantastis. Saat ini Ibukota provinsi Banten tersebut masih masuk dalam
kategori daerah paling kumuh di Banten. Selain itu, angka warga kota Serang
yang membuang air besar di kebun alias Dolbon.
"Kerja aja belum, tapi sudah memfasilitasi diri dengan mobil mewah yang luar
biasa. Buktikan dulu membangun kota Serang mengingat masalah ibukota
provinsi ini sangat kompleks," kata Deny kepada wartawan, Selasa (19/3).
Luas wilayah di kota Serang yang hanya seluas 266 ribu kilometer persegi.
maka oleh karena itu, kata Deny Wali Kota Serang tidak terlalu membutuhkan
kendaraan lebih tinggi seperti merek Toyota Land Cruiser Prado.
Kemudian jarak tempuh rumah Walikota ke Kawasan Perkantoran Pemkot
Serang berjarak kurang lebih 3 kilometer.
"Kayanya kota Serang gak perlu spesifikasi mobil seperti itu karena
wilayahnya tidak terlalu luas. Kami akan mengawasi apakah pengadaannya
sesuai aturan atau tidak," katanya.
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Diketahui, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota ini pada tahun 2018 hanya
sebesar Rp 125 miliar, lebih kecil dari Kabupaten Pandeglang, Pemkot Serang
berencana juga membeli mobil dinas untuk wakil wali kota.
Sumber Berita:
www.merdeka.com, Wali Kota Serang Nilai Mobil Dinas Dibeli Seharga
Rp1,6 Miliar Tak Terlalu Mahal, 19 Maret 2019.
Catatan:
Penggunaan kendaraan dinas operasional diatur dalam Peraturan Menteri PAN
RB No.87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi,
Penghematan dan Disiplin Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
yang mengatur bahwa:
a. kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas
yang menunjang tugas pokok dan fungsi,
b. dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor dan
c. hanya digunakan di dalam kota dan pengecualian penggunaan ke luar kota
atas izin tertulis pimpinan instansi.
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