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Enam Mobnas Hanya Diparkirkan

MUKOMUKO - Di tengah
masih kekurangan mobil
dinas (mobnas) jabatan,
malah sebanyak enam unit
mobil dinas milik Pemkab,
tidak digunakan sama sekali
alias nganggur. Terdiri 2 unit
mobil MUsibushi Pajero, 2
unit mobil Toyota Pajero ̂ an
2 imit mobil Toyota Avanza.
Kabid Aset Daerah Badan

Keuangan Daerah Muko-
muko, Eka Purwanlo, M.Si

mengatakan, mobil ilii sebe-
lumnya digunakan. Namun
tidak digunakan lagi selelah
ada mobil dinas baru se-

bagai pengganti. Untuk 2
Toyota Fortiiner, sebelum-
nya merupakan mobil dinas
Kajari Mukomuko dan mobil
dinas Sekda Mukomuko. Se-
dangkan 2 unit mobil dinas
Mitsubishi Pajero, diguna
kan wakil bupati Mukomuko
dan digunakan unsur pimpi-
nan DPRD Mukomuko.

"Dua unit lagi, mobil di
nas Toyota Avanza, sebel-
umnya pinjam pakai pada
organisasi Majelis Uiama
Indonesia(MUI) Mukomuko
dan Persatuan Wartawan In
donesia (PWI) Mukomuko.
Saat penataan aset, 2 mobU
dinas ini didata dan dicek.

Kemudian tidak ada lagi
pengajuan peminjaman
dari kedua organisasi itu,"
teiaiig Eka.

Disebutnya, mobil yang
seluruhnya kini parkir di
gudang penyimpanan aset
Pemkab di BKD Mukomuko,
belum didistribusikan kesia-

papun. Lantaran pihaknya
belum mendapatkan pe-
tunjuk dari b^ati maupun
dari Sekda Mmfeomuko se-

laku penanggungjawab aset
jlaerah.
"Uafre unit mobnas, be

lum ada petunjuk peman-
faatannya. Kita pastikan
mobii sebenarnya masih
layak operas!," kata Eka.
la tidak menampik, ada

satu unit mobil tlinas, yakiii
Mitsubhisi Pajero, dalam
kondisi rusak. Namun untuk

5 unit lainnya masih sangat
layak operasi. Dan slap un
tuk digunakan kapanpun
dibutuhkan.

"Lima unit mobil dinas itu

kondisinya sangat bagus dan
layak operasi. Kami hanya
tinggal menunggu petunjuk-
pemajtfaatannya saja," jelas
Eka.

Eka menambahkan jika
memang ada OPD atau
lembaga Iain yang ingiii
mengajukan pinjam pakai
terhadap sejumlah kends-
araan tersebui, dipersilakan.
Pihaknya slap untuk memc
proses, dengan ketentuanj
mendapatkan persetujuait
daripimpinan. '

Oleh sebab Itu, pihaknya
tidak bisa memastikait
apakah usutan pinjam
pakai diakomodir atau
tidak. sebab yang memilikj
kewenangan terhadap iti|
Bupati atau Sekda selaki^
penanggungjawab aset mi
lik daerah.

"Kami ini hanya bisa memi
proses dan menindaklanjuti
permohonan itu untuk dis
ampaikan kepada pimpinan
Jika pimpinan setuju, mob
dinas yaitg berstatus ngang
gur itu akan kita berikan
Sebaliknya, kalau pimpinan
tidak setuju, maka kam
tidak memiliki hak untuk

memberikan mobil dinas

itu luituk digunakan," ung-
kapnya.(hue)


