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Pelimpahan Aset, Gubernur Banten Segera Mediasi Pemkab  

dan Pemkot Serang 

 

 

(Sumber: kabar-banten.com) 

 

Gubernur Banten Wahidin Halim akan turun tangan atau memediasi penyelesaian 

proses pelimpahan aset antara Pemkab Serang dan Pemkot Serang. Mantan Wali Kota Tangerang 

itu akan mempertemukan kedua belah pihak dalam waktu dekat ini. 

 

WH mengatakan, proses pelimpahan aset telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Ia akan mempertemukan kedua pemda tersebut untuk membicarakan pelimpahan aset. “Kan temuan 

BPK. Kita akan ada pertemuan,” ujarnya, akhir pekan kemarin. 

 

Mempertemukan dua pemda yang sedang tersangkut kepentingan, kata ia, bagian dari pelaksanaan 

fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. “Enggak dimediasi, gubernur itu kan wakil 

pemerintah pusat. Kalau ada sengketa, konflik-konflik begitu kan gubernur memberikan agenda, 

jadwal untuk dipertemukan,” katanya. 

 

Terkait Pemkab Serang yang mendapatkan alokasi besar bantuan keuangan (bankeu) pada tahun 

anggaran 2020, mantan Anggota DPR RI ini mengatakan, diperuntukkan bagi capaian program 

prioritas Pemprov Banten yakni pada bidang pelayanan dasar. 

 

Akan tetapi, Pemkab Serang tetap diperbolehkan mengalokasikan untuk membangun Puspemkab. 

“Boleh saja kalau kita bantu (pemprov memang mengarahkan untuk puspemkab). Tetapi kita 

arahannya, proposalnya sesuai pendidikan, kesehatan,” ujarnya. 

 

https://www.kabar-banten.com/dorong-penyerahan-aset-dprd-kota-serang-akan-bentuk-pansus/
https://www.kabar-banten.com/tuntaskan-status-aset-pemkab-serang-diminta-urus-administrasi/
https://www.kabar-banten.com/wp-content/uploads/2018/01/aset-daerah-ilustrasi.jpg
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Pada kesempatan yang sama, gubernur juga menanggapi keluhan dari Pemkot Serang yang menilai 

bankeu dari pemprov masih sangat kecil. Selain bankeu, menurut dia, pemprov telah 

mengalokasikan program pembangunan di Kota Serang. “Serang Timur kita yang bangun, Palima 

kita yang bangun, Banten Lama kita yang bangun, kecil apanya,” tuturnya. 

 

Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Furtasan Ali Yusuf, 

pelimpahan aset dari Pemkab ke Pemkot Serang harus segera menemui titik terang. 

“Yang terpenting adalah harus segera ada solusinya, karena selama ini belum ada solusi yang jelas 

terkait aset,” ucapnya. 

 

Ia turut prihatin dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemkot Serang kepada masyarakat. Sebab, 

masih ada beberapa kantor organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengontrak. Sementara, 

pemkot dilarang membangun gedung perkantoran oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK).”Pemkot kan tidak boleh membangun, karena akan mendapatkan limpahan dari Kabupaten 

Serang, tapi faktanya sampai saat ini belum ada,” tuturnya. 

 

Menurut dia, masalah tersebut merupakan risiko yang wajar bagi Pemkab Serang. Sebab, sang ibu 

atau Pemkab Serang yang melahirkan anaknya yang kemudian menjadi Ibu Kota Provinsi 

Banten.”Harusnya seperti Cilegon. Jadi, ketika dilahirkan tidak mengganggu ibu kotanya, oleh 

karenanya dalam hal ini wajar dan ibunya harus mengalah,” katanya. 

 

Ia berharap, paling tidak masalah aset tersebut yang hampir 12 tahun belum diserahkan, akan 

terselesaikan dalam masa jabatan satu tahun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang.”Ini kan jelas 

telah melanggar undang-undang dan memang ada sanksinya. Cuma saya belum lihat sanksinya 

seperti apa, ini sudah lewat dari waktunya,” ujarnya. 

 

Ketua Fraksi Nasdem Provinsi Banten tersebut menegaskan kepada Pemkab Serang, untuk segera 

menyerahkan aset yang seharusnya sudah menjadi hak pemkot. Bahkan, kantor organisasi 

perangkat daerah (OPD) hingga saat ini masih banyak yang mengontrak dan kurang layak. 

 

“Kota Serang ini masih prihatin terhadap pelayanan, karena ketiadaan kantor OPD-nya yang juga 

minim. Kemudian, pemkot juga tidak boleh membangun kantor oleh KPK. Sebab, nantinya akan 

https://www.kabar-banten.com/pemkab-serang-tak-kunjung-serahkan-aset-wali-kota-serang-surati-kemendagri/


 

 
Sub Bagian Hukum  
BPK RI Perwakilan Provinsi Banten 

 

3 

 

ada limpahan kantor dari pemkab. Oleh karena itu, saya meminta kepada pemkab untuk segera 

melimpahkan asetnya secara administrasi,” ucapnya 

 

Sumber Berita:  

www.kabar- banten.com, Pelimpahan Aset, Gubernur Banten Segera Mediasi Pemkab dan Pemkot 

Serang, 2 Desember 2019. 

 

Catatan: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab X tentang Pemindahtanganan pada: 

Pasal 329 ayat (1) menyatakan bahwa barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi 

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.  

Pasal 329 ayat (2) menyatakan bahwa bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:  

a. penjualan;  

b. tukar menukar;  

d. hibah; atau  

e. penyertaan modal pemerintah daerah.  

Pasal 330 menyatakan bahwa pada ayat: 

(1)  Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian.  

(2)  Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemindahtanganan 

dalam bentuk hibah.  

(3)  Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.  

Pasal 331 ayat (1) menyatakan bahwa pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan 

setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:  

a. tanah dan/atau bangunan; atau  

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).  

Pasal 331 ayat (2) menyatakan bahwa  Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan 

DPRD, apabila:  

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;  
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b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen 

penganggaran;  

c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;  

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau  

e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan 

hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status 

kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.  

 


