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Pelimpahan Aset Pemkab dan Pemkot Serang, Tatu: Mediasi Belum 

Mendesak 

 

(Sumber: www.kabar-banten.com) 

 

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, proses pelimpahan aset dari Pemerintah kabupaten 

(Pemkab) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tak perlu mediasi Pemerintah Provinsi 

(Pemprov) Banten. 

 

Bahkan, dirinya pun mempertanyakan kontribusi Pemprov Banten dalam pembangunan Pusat 

Pemerintahan Kabupaten Serang (Puspemkab). 

 

“Soal aset sebetulnya tidak ada persoalan yah. Pengalihan aset kan bukan berarti tidak ada 

pengalihan. Jangan salah paham, pengalihan itu sudah tiga kali. Diberikan ke pemkot, dan itu 

didampingi BPK,” ujar Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah kepada Kabar Banten saat ditemui di 

Lapangan Sukamanah Kecamatan Baros, Selasa (3/12/2019). 

 

Kalau sekarang ada aset yang diminta Pemkot Serang, namun belum bisa diberikan, itu karena aset 

tersebut masih digunakan. Selama ini, kata dia, pihaknya bisa berkomunikasi secara baik dengan 

Wali Kota Serang Syafrudin. 

 

“Bukan berarti kami tidak bisa berkomunikasi dengan pemkot. Tidak perlu dimediasi, karena saya 

juga dengan Pak Wali Kota berkomunikasi dengan baik. Hanya persoalannya, kalau ini diserahkan, 

Pemkab Serang enggak punya kantor. Kan jadi sama. Sekarang digunakan Kota Serang, dan 

pemkab enggak punya kantor. Dua-duanya juga saya sering sampaikan, ini untuk pelayanan 

terhadap masyarakat. Bukan kepentingan pribadi itu saja. Jadi bukan persoalan dimediasi, kita tidak 

bisa komunikasi,” tuturnya. 

http://www.kabar-banten.com/
https://www.kabar-banten.com/pelimpahan-aset-pemkot-serang-sambut-mediasi-gubernur-banten/
https://www.kabar-banten.com/wp-content/uploads/2018/01/aset-daerah-ilustrasi.jpg
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Ia mengatakan, untuk serah terima bisa dicek langsung ke BPK bahwa semua aset yang tidak 

digunakan sudah diserahkan semua. Penyerahan sudah dilakukan sejak masa bupati sebelum 

dirinya. 

 

Disinggung soal adanya permintaan seluruh aset diserahkan, Tatu mengatakan dalam penyerahan 

aset ini tidak berarti semua aset diserahkan. Jika demikian, artinya neraca aset Kabupaten Serang 

akan nol. Beberapa aset yang bisa menjadi sumber PAD, tentu akan dipertahankan. Sebab, 

Kabupaten Serang sendiri harus terus mencari PAD untuk membangun wilayahnya. 

 

“Enggak mungkin. Masa ada pemekaran, aset semua diserahkan ke pemekaran. Terus induknya 

enggak punya aset, kan enggak mungkin juga. Jadi secara logika, kalau aset ada yang diserahkan, 

itu berarti yang tidak digunakan oleh pemkab. Kalau masih digunakan terus diserahkan maka jadi 

mudarat, Pemkab Serang layani masyarakat kantor saja enggak punya. Berarti kita harus pengadaan 

kantor, nanti ada anggaran untuk masyarakat kepake lagi oleh kita,” katanya. 

 

Ia mengatakan, saat ini Pemkab Serang sedang berupaya untuk mewujudkan puspemkab di Ciruas. 

Namun, kata dia, pembangunan ini tidak menjadi skala prioritas pada tahun 2020. Jika dijadikan 

prioritas. maka akan menyerap anggaran sangat besar. Sementara, Kabupaten Serang masih 

memiliki banyak pekerjaan yang belum tuntas. 

 

“Seperti jalan, ruang kelas hingga rutilahu. Kalau dibantu oleh pusat atau provinsi dan sebagian dari 

pemda itu realistis, dan ideal membantu Kabupaten Serang yang belum punya pusat pemerintahan,” 

tuturnya. 

 

Sehingga, kata dia, dalam hal ini serah terima aset tidaklah terlalu mendesak untuk difasilitasi 

provinsi. Sebab, dalam setiap kegiatan, dirinya selalu berkomunikasi dengan Wali Kota Serang. 

 

“Yang penting itu sejauh mana pemprov punya keinginan membantu pemkab untuk punya kantor 

itulah intinya. Saya mempertanyakan itu,” tuturnya. 

 

Dia mengatakan, kondisi yang dialami Kabupaten Serang ini adalah dampak dari pemekaran. 

Pemekaran tersebut diinstruksikan oleh pusat dan provinsi. 
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“Masa sekarang masyarakat Kabupaten Serang yang susah, Kabupaten Serang masyarakatnya harus 

bikin kantor sendiri terus jalan belum beres, rutilahu banyak, sebetulnya itu sejauh mana keinginan 

Pemprov Banten membantu masyarakat Kabupaten Serang untuk bangun puspemkab,” katanya. 

 

Sumber Berita:  

www.kabar-banten.com, Pelimpahan Aset Pemkab dan Pemkot Serang, Tatu: Mediasi Belum 

Mendesak, 4 Desember 2019. 

 

Catatan: 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten pada 

Pasal 13 menyatakan bahwa pada ayat: 

 (1) Bupati Serang bersama Penjabat Walikota Serang menginventarisasi, mengatur, dan 

melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kota 

Serang.  

(2)  Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) 

bulan sejak pelantikan penjabat walikota.  

(3)  Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 

(lima) tahun sejak pelantikan penjabat walikota.  

(4)  Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang 

karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kota Serang.  

(5)  Gubernur Banten memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada 

Kota Serang.  

(6)  Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama belum 

ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang, dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.  

(7)  Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:  

a. sebagian barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan 

oleh Pemerintah Kabupaten Serang yang berada dalam wilayah Kota Serang;  

b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Serang yang kedudukan, kegiatan, dan 

lokasinya berada di Kota Serang;  
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c. utang piutang Kabupaten Serang yang kegunaannya untuk Kota Serang menjadi 

tanggungjawab Kota Serang; dan  

d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Serang.  

(8)  Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

tidak dilaksanakan oleh Bupati Serang, Gubernur Banten selaku wakil Pemerintah wajib 

menyelesaikannya.  

(9)  Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Banten kepada Menteri Dalam Negeri.  


