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DPRD Kota Serang Siapkan Sejumlah Opsi, Pasar Rau Bisa Dikelola BUMD 

  

 

(Sumber: www.kabar-banten.com) 

Pasar Induk Rau (PIR) dimungkinkan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal 

tersebut bisa menjadi salah satu opsi yang ditawarkan DPRD Kota Serang menyikapi berbagai 

persoalan di PIR saat ini. 

Anggota DPRD Kota Serang dari Nasdem Roni Alfanto mengatakan, DPRD Kota Serang pernah 

merekomendasikan adanya audit independen untuk melihat tingkat likuiditas pengelolaan PIR. 

Menurut dia, DPRD periode-periode sebelumnya hal tersebut sempat menjadi pembahasan bersama 

dan sempat dibentuk pansus. 

“Nah, setahu saya itu sudah dilakukan. Tapi yang terakhir saya belum monitor. Intinya kami semua 

ingin pengelolaan Pasar Rau ini lebih baik,” katanya, Senin (9/9/2019). 

Ia menuturkan, hasil evaluasi terhadap pengelolaan PIR nanti berpeluang melahirkan beberapa 

rekomendasi, seperti pemutusan kontrak, perubahan menjadi BUMD atau kembali memperpanjang 

pengelola. “Bisa jadi (BUMD). Kan peluangnya banyak, yang penting Pasar Rau lebih baik,” 

ujarnya. 

Meski begitu, pembentukan panitia khusus (Pansus) pengelolaan Pasar Induk Rau (PIR) akan 

dilaksanakan setelah alat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk. Saat ini, proses tersebut masih 

dalam tahap usulan pimpinan ke Gubernur Banten. “Pansus ini akan terbentuk Insya Allah, tapi 

setelah AKD dulu,” ucapnya. 
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Menurut dia, hal yang akan dievaluasi pansus, di antaranya terkait memorandum of understanding 

(MoU) antara Pemkot Serang dengan pihak pengelola, yakni PT Pesona Banten Persada. 

Ia menilai, dalam MoU tersebut, ada hak dan kewajiban yang belum dilaksanakan secara baik oleh 

pengelola. “Tentunya, kami lihat secara utuh, salah satunya PAD yang disetorkan ke pemkot belum 

maksimal. Terlebih, pengelolaan PIR sudah tiga kali berturut-turut menjadi temuan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK),” tuturnya. 

Ia meyakini, partai-partai yang ada di DPRD akan sepakat untuk membentuk pansus terkait 

pengelolaan PIR. “Kami yakin, karena memang partai-partai lain akan mendukung untuk 

mencarikan soluasi PIR lebih haik. Saya yakin teman-teman juga sepakat,” kata calon Wakil Ketua 

DPRD Kota Serang tersebut. 

 

Sumber Berita:  

www.kabar-banten.com, DPRD Kota Serang Siapkan Sejumlah Opsi, Pasar Rau Bisa Dikelola 

BUMD, 10 September 2019. 

 

Catatan:  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik 

Daerah pada: 

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

2. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem 

pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan 

kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku 

kepentingan. 

3. Pasal 92 ayat (1) menyatakan bahwa pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata 

Kelola Perusahaan Yang Baik. 

4. Pasal 92 ayat (2) menyatakan bahwa Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip: transparasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 

kemandirian dan kewajaran. 

5. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan 

untuk: 
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a. mencapai tujuan BUMD; 

b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara 

nasional maupun internasional; 

c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta 

memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD; 

d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan 

dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 

serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun 

kelestarian lingkungan di sekitar BUMD; 

e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan 

f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. 

 

 


