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Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Dapat Mobil Baru 

 

(Sumber: www.kabar-banten.com) 

 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang mengajukan empat kendaraan dinas untuk pimpinan 

DPRD Kabupaten Pandeglang, dengan kapasitas 2.500 cc untuk pimpinan dan tiga wakil pimpinan 

2.200 cc. 

Pembelian kendaraan dinas untuk ketua DPRD tertuang dalam permendagri nomor 11 tahun 2007 

tentang standardisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah, telah dituangkan dalam pasal 

satu ketentuan lampiran pasal 17 angka 4B kendaraan operasional dinas jabatan dalam peraturan 

dalam negeri nomor 7 tahun 2006 tentang standardisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah 

daerah. 

Kasubbag Perlengkapan Sekretariat DPRD Pandeglang Tb. Cecep Ridwan mengatakan, pihaknya 

sudah menganggarkan untuk kendaraan dinas ketua DPRD. Akan tetapi, masih terganjal 

pengajuannya karena Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) belum 

menerbitkan Government Sales Operation (GSO). 

”Memang di DPA-nya juga sudah dianggarkan, itu untuk ketua dan wakil. Cuma sementara ini 

untuk pengadaan mobil dinas kita menunggu dari LKPP. Jadi LKPP itu lembaga yang 

mengeluarkan hak paten GSO, nanti ini kepada dealer mana ini, jadi semuanya menggunakan 

sistem online,” kata Cecep kepada Kabar Banten, Ahad (8/9/2019). Menurut dia, kendaraan dinas 

untuk jabatan ketua DPRD sedan atau minibus dengan kapasitas silindernya 2.500 CC, untuk wakil 

2.200 CC. 

”Untuk pengadaannya itu ada di bagian perlengkapan. Tapi untuk sementara belum, karena kita 

menunggu dari LKPP dahulu, kalau LKPP sudah menerbitkan GSO harga plat merah baru kita 

langsung pengadaan,” katanya. 

http://www.kabar-banten.com/
https://www.kabar-banten.com/wp-content/uploads/2017/08/logo-dprd-pandeglang.jpg
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Dalam pengadaan kendaraan dinas tersebut, kata Cecep, pihaknya mengajukan sebanyak empat unit 

kendaraan untuk pimpinan DPRD, sementara untuk anggota digantikan oleh uang transportasi. 

”Nanti, kaitan dengan lelang itu, yang punya kewenangan itu DPKPA itu bagian ULP, apakah 

lelangnya terbuka untuk umum atau tertutup, kita hanya memfasilitasi saja,” ujarnya. 

Cecep mengatakan, kendaraan dinas yang lama akan dilakukan penarikan yang akan diserahkan 

kepada DPKPA, dengan ketentuan apabila tidak menyerahkan akan dilakukan penarikan secara 

paksa dengan pendampingan dari Satuan Polisi Pamong Praja. 

”Jadi aset yang lama kita tarik, kita data dan kita serahkan ke DPKPA. Surat dari setda sudah terbit 

dari minggu kemarin. Untuk melakukan penarikan kendaraan sampai hari Jumat kemarin. Kalau 

seandainya tidak, hari senin akan dilakukan penarikan paksa, bahkan jika perlu minta 

pendampingan ke KPK,” ucapnya. 

Sementara itu, Setwan DPRD Pandeglang Entis Sutisna membenarkan, pihaknya telah 

menganggarkan kendaraan dinas untuk pimpinan DPRD yang baru. Hal itu diberikan untuk 

memberikan tunjangan kerja. 

”Untuk pimpinan dewan yang baru akan mendapatkan mobil dinas baru, karena itu sudah protap. 

Tapi belum pengadaan, kan dari LKPP Bantennya belum terbit GSO, kalau untuk kapastiasnya 

sedang saja untuk pejabat,” ucapnya.  

 

Sumber Berita:  

www.kabar-banten.com, Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang Dapat Mobil Baru, 9 September 

2019. 

 

Catatan:  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja 

Pemerintahan Daerah pada: 

1. Pasal 1 huruf a. menyatakan bahwa Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan 

daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan 

dinas. 
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2. Pasal 1 huruf g. menyatakan bahwa kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah 

yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, 

kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan. 

3. Pasal 13 menyatakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi 

kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan 

kendaraan dinas operasional khusus/lapangan. 

4. Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. 

5. Lampiran Permendagri nomor 11 tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana 

Kerja Pemerintahan Daerah angka IV B Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas 

Jabatan, menyatakan sebagai berikut: 

 

 


