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Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Sekretariat Daerah Kabupaten Paser memerintahkan para
kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengembalikan mobil dinas jabatan
maupun mobil operasional. Perintah tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Sekretariat
Daerah No.032/357/BPKAD tertanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani Sekretaris
Daerah AS Fathurrahman.

Menurut Fathurrahman, kebijakan tersebut diambil menyusul akan digelarnya mutasi
besar-besaran para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser pada akhir Desember
2016.

Namun, surat edaran tersebut tidak berlaku untuk kendaraan operasional Dinas Kesehatan,
Rumah Sakit, Dinas Kebersihan dan Pertaman (DKP) serta Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD). "Segera dikumpulkan mobil dinas jabatan dan operasional di halaman parkir
SKPD masing-masing," kata Faturahman.

Selanjutnya, para Kepala SKPD diminta harus menyerahkan kunci dan surat kendaraan dinas
kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang akan mendatanginya.
"Pada 22 Desember 2016, BPKAD sudah mulai melakukan pendataan," ujarnya. Nantinya
sesaat setelah pelantikan lanjut Faturahman, mobil dinas jabatan langsung diserahkan kepada
pejabat sesuai dengan jabatannya. "Mudah-mudahan tidak ada pembangkangan dari para
pejabat untuk mengembalikan mobil dinas jabatannya," kata Fathurrahman.

Diakui Faturrahman, dalam Surat Edaran itu memang tidak mencantumkan batas waktu akhir
pengembalian, dikarenakan dengan alasan pertimbangan tidak semua pejabat punya
kendaraan pribadi untuk tetap melanjutkan aktifitas. Selain itu lanjut Fatur Rahman, jika
waktunya terlalu pendek, petugas aset akan kewalahan mendata dan mengatur, dikarenakan
adanya hari libur.

Surat Edaran tersbeut banyak mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, salah
satunya, Aprianto Abdullah, mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang
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Paser. Menurut dia, ada kebiasaan pejabat yang dimutasi selalu membawa kendaraan
dinasnya, sehingga pejabat yang baru kesulitan untuk melaksanakan tugasnya.

Aprianto mengapresiasi gebrakan yang dilakukan Fathurrahman untuk menertibkan aset-aset
milik daerah yang semakin lama semakin menyusut. Ia berharap ke depan, Sekda Paser dapat
membuat gebrakan lanjutan untuk mengamankan aset-aset daerah yang lain. (*)
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