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Penyelesaian Aset ke Pemkot Serang,  

Pemkab Serang Dinilai tak Itikad Baik 

 

 

(Sumber: www.kabar-banten.com) 

 

Fraksi Gerindra DPRD Kota Serang menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang tidak ada 

itikad baik, untuk menyelesaikan permasalahan aset yang belum diserahkan ke Kota Serang. Ketua 

Fraksi Gerindra DPRD Kota Serang Saipuloh mengatakan, dalam Undang-undang nomor 32 

tentang pembentukan Kota Serang penyerahan aset paling lambat 5 tahun. Sedangkan faktanya 

hingga 12 tahun Kota Serang berdiri, aset Kabupaten Serang belum selesai diserahkan. 

 

“Ini kan sudah molor sudah 12 tahun, berarti tidak ada itikad baik,” kata Saipuloh diruangan fraksi 

Gerindra, Senin (20/1/2020). Seharusnya, ucap dia, aset milik Kota Serang yang saat ini masih 

dikuasai Pemkab segera diserahkan, meskipun Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang 

belum rampung dibangun. Selanjutnya, jika Pemkab masih ingin menggunakannya, bisa ditempuh 

mekanisme sewa pakai tempat. “Kalau memang Pemkab belum selesai, artinya nanti kita bicara 

masalah kontrak (sewa), yang penting PAD Kota Serang masuk. Jangan dibiarkan terkatung-katung 

12 tahun,” ucapnya. 

 

Ia juga mengingatkan Pemkab baik dari unsur eksekutif maupun legislatifnya, agar tidak terkesan 

mempertahankan aset yang seharusnya milik Kota Serang dengan berbagai argumen. Alasannya 

karena pada faktanya, Pemkab sudah melanggar undang-undang pembentukan Kota Serang. 

“Sebenarnya gak usah mempertahankan, kalau mempertahankan sama saja menghambat kemajuan 

Kota Serang, sementara induk harusnya mendukung,” tutur dia. 

 

https://www.kabar-banten.com/tag/pelimpahan-aset-pemkab-dan-pemkot-serang/
https://www.kabar-banten.com/tag/aset-pemkot-serang/
https://www.kabar-banten.com/tag/pelimpahan-aset/
https://www.kabar-banten.com/wp-content/uploads/2018/01/aset-daerah-ilustrasi.jpg
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Senada, Sekretaris Fraksi Gerindra Babay Sukardi mengatakan, jika ada itikad baik dari Pemkab 

Serang. Seharusnya dalan kurun waktu 12 tahun sudah membangun Puspemkab dan menyerahkan 

aset yang menjadi hak Kota Serang. Terlebih, PAD Kabupaten Serang lebih besar dibanding Kota 

Serang. “Kita Kota Serang saja sudah punya bangunan, masa Kabupaten yang induk gak selesai 

saja,” kata dia. 

 

Ia mengingatkan bahwa DPRD Kota Serang menargetkan tahun ini proses penyerahan seluruh aset 

dari Pemkab Serang selesai. Sehingga, pihaknya akan membentuk pansus aset dan akan 

menggandeng KPK. 

 

Namun, dalam penyerahannya ia berharap Pemkab menyertai dengn dokumen yang lengkap. Hal 

itu agar Kota Serang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Kalau tidak 

lengkap, neraca keuangannya Kota Serang akan sulit meraih WTP,” ujar dia. 

 

Sumber Berita:  

www.kabar-banten.com, Penyelesaian Aset ke Pemkot Serang, Pemkab Serang Dinilai tak Itikad 

Baik, 21 Januari 2020. 

 

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.  



 

 
Sub Bagian Hukum  
BPK RI Perwakilan Provinsi Banten 

 

3 

 

(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;  

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.  

 


