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ABSTRAK 

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ASSET TETAP PADA DINAS 

KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU 

Oleh:  

HENDRA HARPANTO 

01574105196 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem 

pengendalian internal asset tetap  pada kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Riau. Metode pengumpulan data yang digunakan metode wawancara dan 

dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif 

kualatif. Analisis data deskriptif kualatif merupakan proses analisa data yang 

tidak memerlukan penyajian secara matematis dan sistematis namun bersifat 

penjelasan berdasarkan landasan teori, pendapat, interpretasi terhadap data 

tangggapan responden mengenai faktor-faktor sikap yang berhubungan sistem 

pengendalian internal atas asset tetap. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal asset 

tetap pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau telah dijalankan dengan 

efektif dimana Dinas Ketahanan PanganProvinsi Riau telah melaksanakan 

pengawasan yang baik terhadap asset tetap yang dimiliki sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintah yang berlaku 

 

Kata kunci : sistem pengendalian internal, asset tetap 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Dalam melaksanakan aktivitasnya suatu instansi atau perusahaan 

memerlukan sarana dan prasarana demi terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. 

Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan keputusan yang baik, 

keputusan tersebut dapat dilakukan dengan adanya pengendalian internal yang 

baik untuk menjaga asset, mengarahkan operasi instansi dan mencegah terjadinya 

penyalahgunaan sistem instansi yang telah dibentuk. 

Asset tetap merupakan sarana umum yang digunakan dalam operasional 

instansi, suatu instansi  harus menentukan asset tetap yang benar–benar 

dibutuhkan dalam operasional instansi. Untuk itu diperlukan pengendalian 

internal sehingga dalam pembelian dan/atau pengadaan asset tetap tidak dapat 

disalahgunakan dikarenakan asset tetap merupakan harta berwujud yang dimiliki 

suatu instansi atau perusahaan yang penggunaannya lebih dari satu tahun dengan 

tujuan untuk tidak dijual kembali. Asset tetap dapat diperoleh dalam bentuk siap 

pakai atau dibagun terlebih dahulu untuk digunakan dalam rangka kegiatan 

normal operasi instansi. 

Menurut Mursyidi ( 2009 : 224 ) asset tetap adalah sumber daya ekonomi 

yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa 

lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan 

diperoleh, baik oleh pemerintah, masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan 

uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa 
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bagi masyarakat umum dan sumber–sumber daya yang dipelihara karena alasan 

sejarah dan budaya. 

Asset tetap pada umumnya dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu 

asset tetap berwujud dan asset tetap tidak berwujud. Asset tetap berwujud terdiri 

dari tanah, bangunan, peralatan, mesin–mesin, kendaraan, dan alat–alat kantor. 

Asset tetap berwujud merupakan asset jangka panjang, dikatakan asset berwujud 

karena ada secara fisik. Sedangkan asset tetap tidak berwujud terdiri dari Hak 

Paten, Good Wiil, Franchise, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Merek 

Dagang. Seluruh asset tetap milik perusahaan memerlukan biaya perawatan dan 

pemeliharaan agar dapat digunakan dengan sebaik–baiknya sesuai dengan 

rencana. Pengeluaran–pengeluaran yang dilakukan guna untuk pemeliharaan dan 

perawatan asset tetap tersebut dapat menambah masa manfaat asset tetap, 

meningkatnya kapasitas dan meningkatnya mutu produksinya.  

Mengingat besarnya pengeluaran yang dibutuhkan untuk asset tetap maka 

diperlukan pengendalian dan pengawasan internal yang besar. Pengendalian dan 

pengawasan tersebut diperlukan guna untuk melindungi asset tetap dari 

penggelapan, pencurian, penyalagunaan, dan penempatan asset pada lokasi yang 

tidak tepat. Dalam hal ini, pengendalian asset tetap sangat penting untuk 

diperhatikan perusaan, sebab jika terdapat kesalahan dalam pengelolaan asset 

tetap karena kurangnya perhatian dari perusahaan maka akan berpengaruh pada 

kegiatan ekonomi dan juga merugikan perusahaan. Sebaliknya, jika  pengendalian 

dan pengawasan dilakukan dengan tepat dan baik maka akan memberikan 

keuntungan yang besar bagi perusahaan. Pengendalian internal juga dapat 
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memberikan jaminan terhadap informasi bisnis yang akurat demi keberhasilan 

usaha, serta mengupayakan agar karyawan perusahaan mematuhi peraturan dan 

perundang–undangan yang berlaku.  

Suatu asset tetap akan diakhiri pemakaiannya dalam kegiatan peruasahaan, 

karena beberapa hal baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Pemberhentian 

asset tetap yang disengaja misalnya dijual atau ditukar dengan asset lainnya. 

Sedangkan yang tidak disengaja misalnya karena rusak, hilang atau dicuri dan 

terbakar.  Kebenaran asset tetap harus dipertanggungjawabkan, dipergunakan 

secara wajar, diasuransikan secukupnya dan ditangani secara lain sebagaimana 

yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dari segi akuntansi, pengendalian internel 

asset tetap dilakukan agar perlakuan terhadap asset tetap sesuai dengan kebijakan 

akuntansi yang lazim sehingga diharapkan kesalahan-kesalahan pencatatan 

sehubungan dengan asset tetap dapat dihindari. 

 Kantor Dinas Ketahan Pangan Provinsi Riau juga memiliki berbagai 

macam asset tetap seperti tanah, kendaraan, bangunan, mesin penghancur kertas, 

aic conditioner , mesin fotocopy, komputer dan peralatan lainnya. Komputer 

merupakan salah satu asset tetap yang dimiliki Kantor Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Riau yang dapat membantu tugas-tugas pemerintah dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, tetapi faktanya masih banyak komputer yang tidak 

digunakan  sehingga berdampak buruk pada pelayanan yang diberikan pemerintah 

kepada masyarakat untuk itu perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan 

terhadap asset demi peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksebilitas 

pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat. 
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 Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau tidak dapat menjalakan 

kegiatan operasional tanpa adanya asset tetap. Mengingat pentingnya asset tetap 

bagi sebuah organisasi/perusahaan khususnya kantor Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Riau, sesuai dengan latar belakang masalah diatas dapat dilihat begitu 

besarnya pengaruh pengendalian asset tetap terhadap perusahaan, hal ini yang 

mendorong penulis membahas dan memaparkan penelitian yang berhubungan 

dengan asset tetap tersebut dengan judul “ Sistem Pengendalian Internal Asset 

Tetap pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau “. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka masalah yang akan 

dirumuskan oleh penulis dalam tugas akhir ini adalah : “ Bagaimanakah Sistem 

Pengendalian Internal Asset Tetap Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Riau?”. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah tentang sistem pengendalian 

internal asset tetap pada kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem 

pengendalian internal asset tetap yang diterapkan pada kantor dinas 

ketahanan pangan provinsi riau. 

b. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 
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(1) Bagi instansi, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi kantor 

dinas ketahanan pangan provinsi riau dalam menentukan kebijakan 

dalam sistem pengendalian internal terhadap asset tetap pada masa 

yang akan datang. 

(2) Bagi penulis, sebagai bahan masukan bagi penulis agar dapat 

mengetahui secara langsung mengenai sistem pengendalian internal 

terhadap asset tetap pada kantor dinas ketahanan pangan provinsi riau 

dan dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti. 

(3) Bagi pembaca, sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang 

nantinya dapat bermanfaat sebagai referensi bagi rekan-rekan 

mahasiswa dalam membuat penelitian ditahun-tahun mendatang yang 

berkaitan dengan sistem pengendalian asset tetap.  

1.4 Metode Penelitian 

a. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan dikantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Riau yang beralamat Jl. Kuantan Raya No.27 Pekanbaru 

a. Jenis dan Sumber Data 

1) Data Primer 

Data yang langsung penulis peroleh dari objek penelitian berupa 

wawancara langsung dengan bagian keuangan mengenai prosedur 

pengendalian internal asset tetap.  

2) Data Sekunder 
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Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan disajikan oleh 

instansi pemerintahan yang sudah jadi seperti laporan penyusutan 

dan Neraca tahun, struktur organisasi, deskripsi jabatan dan 

pembagian masing – masing tugas.  

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data ini melalui : 

a. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai 

beberapa pengurus kantor Dinas Ketahanan Pangan provinsi Riau 

untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir.  

b. Dokumentasi yaitu dengan mengutip data secara langsung yang 

dimiliki oleh kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau seperti 

data Peraturan-Menteri-Keuangan-No52_PMK_06_2016 dan Neraca 

Tahun. 

1.6 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini dugunakan metode analisis data, yaitu menggunakan 

analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses analisa data yang 

tidak memerlukan penyajian secara matematis dan sistematis namun bersifat 

penjelasan berdasarkan landasan teori, pendapat, interpretasi terhadap data 

tanggapan responden mengenai faktor-faktor sikap yang berhubungan sistem 

pengendalian internal atas asset tetap.  
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1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan sistem penulisan yang 

terbagi dalam 4 bab yang setiap bab terdiri dari sub-sub bab sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan  membahas tentang latar 

belakang rumusan, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan 

sistematika penulisan. 

  BAB II  : GAMBARAN UMUM 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang 

sejarah singkat instansi, visi dan misi, 

strukturorganisasi dan aktivitas pada dinas 

Ketahanan Pangan Provinsi Riau. 

  BAB III : SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ASSET  

TETAP KANTOR DINAS KETAHANAN 

PANGAN PROVINSI RIAU 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang 

pengertian dari asset tetap, serta jenis – jenisnya. 

Membahas cara perolehan asset tetap, penyusutan 

asset tetap, penggantian asset tetap, pengendalian 
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internal asset tetap, jenis – jenis pengendalian 

internal asset tetap, serta unsur pengendalian 

internal asset tetap pada kantor dinas ketahanan 

pangan provinsi riau 

  BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

Penggantian asset tetap, pengendalian internal, 

jenis – jenis pengendalian internal asset  tetap pada 

kantor dinas ketahanan panan provinsi riau 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Visi, Misi dan Tujuan 

2.1.1 Visi 

Visi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau  adalah : 

“Terwujudnya Lembaga yang Handal Dalam Memantapkan Ketahanan Pangan 

Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Pangan".  

 

2.1.2 Misi 

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Dinas 

Ketahanan Pangan telah merumuskan misi sebagai berikut : 

a. Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi 

informasi didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan 

berintegritas tinggi. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan 

tata kelola lembaga melalui penyelenggaraan pemerintahan yang 

transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang 

profesional dan memiliki integritas tinggi serta pemanfaatan teknologi 

informasi untuk mencapai pelayanan prima. 

b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta 

penanganan kerawanan pangan. Misi ini diarahkan untuk memantapkan 

ketahanan pangan Provinsi Riau melalui peningkatan ketersediaan, 

keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan. 
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c. Meningkatkan penganekaragaman dan mutu pangan. Misi ini diarahkan 

untuk memantapkan ketahanan pangan melalui peningkatan 

penganekaragaman dan mutu pangan berbasis bahan baku, sumber daya 

dan kearifan lokal.   

2.1.3 Tujuan 

Rencana strategi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau disusun dengan 

tujuan : 

a. Menetapkan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau 

melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara 

sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber 

daya secara efisien dan efektif; 

b. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Rencana 

strategi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan visi, misi, 

tujuan, kebijakan, program RPJMD2018 sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi; 

c. Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan 

proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan 

pangan; 

d. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat 

Badan koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau; 

e. Menjadi tolak ukur kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan 

sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan; 
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f. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. 

2.2 Fungsi Dinas Ketahanan PanganProvinsi Riau. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, yang diperjelas oleh Peraturan 

Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas Ketahanan 

Pangan Provinsi Riau, Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok membantu 

Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang 

Ketahanan Pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas 

Ketahanan Pangan  mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan; 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

ketahanan pangan; 

3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan 

pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan 

keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota; 

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan; 

5. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas; 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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2.3 Struktur Organisasi  

Struktur organisasi adalah pedoman pokok sebagai kerangka dalam 

melaksanakan suatu organisasi, yang berguna untuk mengetahui status dan 

kedudukan pegawai serta tata kerja pegawai sehingga kelancaran jalannya 

pekerjaan dapat terkoordinasi dan terkontrol serta masing- masing karyawan dapat 

benar-benar mengetahui tugas-tugas yang dibebankan atau tanggung jawabnya. 

Struktur organisasi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau seperti 

gambar 2.1 berikut ini: 

Gambar 2.1 Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau 
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2.4 Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas 

Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang 

Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi Pangan, Bidang 

Kewaspadaan Pangan, dan Bidang Kelembagaan Pangan yang mempunyai tugas 

pokok dan fungsi : 

2.4.1 Kepala Dinas 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan 

perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi 

Pangan, Kewaspadaan Pangan dan Kelembagaan Pangan, serta Kepala Dinas 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Untuk 

melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum di bidang sekretariat, 

Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi Pangan, Kewaspadaan 

Pangan dan Kelembagaan Pangan; 

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang sekretariat, 

Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi Pangan, Kewaspadaan 

Pangan dan Kelembagaan Pangan; 

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi Pangan, 

Kewaspadaan Pangan dan Kelembagaan Pangan. 
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2.4.2 Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan 

kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di 

bidang perencanaan program, keuangan dan perlengkapan dan umum meliputi 

kepegawaian, kehumasan, protokol dan keamanan.Sekretariat dipimpin oleh 

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang 

perencanaan program, keuangan dan perlengkapan dan umum; 

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dibidang perencanaan 

program, keuangan dan perlengkapan dan umum; 

c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

perencanaan program, keuangan dan perlengkapan dan umum; 

d. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, 

kehumasan, protokol dan keamanan; 

e. Pelaksanaan kegaiatan administrasi penganggaran, perbendaharaan, 

verifikasi, akuntasi, pengadaan dan administrasi perlengkapan dan 

pemeliharaan fasilitator kantor; 

f. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana, anggran pada Dinas 

Ketahanan Pangan serta menyusun laporan kegiatan; 

g. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban 

kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan 
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ketatalaksanaan dilingkup Dinas Ketahanan Pangan dan 

mengkoordinasikannya dengan Biro Organisasi; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub bagian, yaitu : Sub bagian 

Perencanaan Program, Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan, dan Sub 

bagian Umum. Masing-masing Sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yaitu: 

1. Kepala Sub bagian Perencanaan Program mempunyai tugas : 

a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub bagian 

Perencanaan Program berdasarkan tugas, fungsi dan renstra 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b.  Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan 

secaralisan agar tugas terbagi habis; 

c.  Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas; 

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan 

antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan 

hasil kerja; 

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai 

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 
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f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian 

Perencanaan Program secara rutin maupun berkala untuk 

pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan; 

g. Memberikan saran pertimbangan kepada sekretariat tentang 

langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara 

tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam 

pengambilan keputusan; 

h.  Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang 

tugas Sub bagian Perencanaan Program secara rutin maupun 

berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah; 

2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Persediaan Asset mempunyai 

tugas: 

a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran sub bagian 

keuangan dan perlengkapan berdasarkan tugas, fungsi dan 

rencana strategi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan 

secara lisan agar tugas terbagi habis; 

c.  Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas; 
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d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan 

antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan 

hasil kerja; 

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai 

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f.  Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

bahan lainnya yang berhubungan dengan sub bagian keuangan 

dan perlengkapan secara rutin maupun berkala untuk 

pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan; 

g. Memberikan saran pertimbangan kepada sekretariat tentang 

langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara 

tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam 

pengambilan keputusan; 

h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang 

tugas sub bagian keuangan dan perlengkapan secara rutin 

maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah; 

i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas sub bagian 

keuangan dan perlengkapan berdasarkan disposisi atasan agar 

tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan; 

j. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran sub bagian 

keuangan dan perlengkapan berdasarkan capaian pelaksanaan 

kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya : Melaksanakan 
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tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

3. Kepala Sub bagian Umum mempunyai tugas : 

a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran sub bagian 

umum berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan kegiatan; 

b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan 

secara lisan agar tugas terbagi habis; 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas. 

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan 

antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan 

hasil kerja; 

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai 

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

bahan lainnya yang berhubungan dengan sub bagian umum 

secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan 

pengetahuan dan kemampuan; 

g. Memberikan saran pertimbangan kepada sekretariat tentang 

langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara 
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tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam 

pengambilan keputusan; 

h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang 

tugas subbagian umum secara rutin maupun berkala sebagai 

bahan dasar pemecahan masalah; 

2.4.3  Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan 

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas 

menyelenggarakan pengkajian kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Distribusi Pangan dan 

Distribusi Pangan. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh 

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas. 

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang 

Ketersediaan Distribusi Pangan dan Distribusi Pangan; 

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang bidang 

Ketersediaan Distribusi Pangan dan Distribusi Pangan; 

c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang 

Ketersediaan Distribusi Pangan dan Distribusi Pangan; 

d. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis dibidang ketersediaan 

dan cadangan pangan; 
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e. Pelaksanaan identifikasi pemantauan dan pembinaan penyusunan 

kebijakan ketersediaan energi (Neraca Bahan Makanan) 

kebutuhan, cadangan pangan, distribusi dan harga pangan pokok 

sehingga dapat diakses oleh masyarakat; 

f. Pelaksanaan identifikasi pemantauan dan pembinaan sehingga 

pangan tersedia dengan harga terjangkau dan dapat diakses oleh 

masyarakat; 

g. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah 

pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan, 

gangguan distribusi, meningkatnya harga pangan pokok sehingga 

dapat diakses oleh masyarakat; 

h. Pelaksanaan koordinasi, pengembangan dan pengaturan 

cadangan pangan pemerintah daerah, cadangan pangan 

masyarakat dan cadangan pangan alternative penganti 

karbohidrat lainnya; 

2.4.4 Bidang Konsumsi Pangan 

Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan 

bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

di bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangandan Pengembangan Pangan 

Lokal. Bidang Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Untuk melaksanakan tugasnya, kepala bidang konsumsi pangan 

menyelenggarakan konsumsi sebagai berikut : 
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a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang 

penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan 

lokal; 

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang 

penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan 

lokal; 

c. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis penganekaragaman dan 

konsumsi pangan  

d. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan jenis pangan 

alternative dan pangan lokal berdasarkan potensi wilayah; 

e. Pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat 

menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal  

f. Pelaksanaan fasilitasi terhadap pengembangan usaha 

kelembagaan penganekaragaman pangan ; 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala Dinas. 

Bidang Bidang Konsumsi Pangan terdiri dari 2 (dua) Sub bidang, yaitu : 

Sub bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Sub bidang 

Pengembangan Pangan Lokal. Masing-masing Sub bidang dipimpin oleh 

Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Konsumsi Pangan. 

1. Sub bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas: 
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a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub bidang 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan berdasarkan tugas, fungsi 

dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan 

secara lisan agar tugas terbagi habis;  

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas; 

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan 

antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan 

hasil kerja; 

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai 

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan secara rutin maupun 

berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan 

kemampuan; 

g. Memberikan saran pertimbangan kepada Bidang Konsumsi 

Pangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu 

diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif 

pilihan dalam pengambilan keputusan; 
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2. Sub bidang Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub bidang 

Pengembangan Pangan Lokal berdasarkan tugas, fungsi dan 

renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan 

secara lisan agar tugas terbagi habis; 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas; 

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan 

antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan 

hasil kerja; 

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai 

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier 

2.4.5 Bidang Kewaspadaan Pangan  

Bidang kewaspadaan pangan mempunyai tugas menyelenggarakan 

pengkajian kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan dibidang kewaspadaan pangan, mutu dan gizi pangan.  Bidang 

kewaspadaan pangan di pimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada kepala Dinas.  

Untuk melaksanaakan tugasnya, kepala bidang kewaspadaan pangan 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
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a. Penyelenggaraaan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang 

kewaspadan pangan dan keamanan, mutu gizi pangan; 

b. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis di bidang kewaspadaan 

c. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan 

kerawananpangan Provinsi Riau; 

d. Pelaksanaan koordinasi pengembangan, pemantauan dan 

pengendalian keamanan pangan; 

e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas; 

Bidang kewaspadaan pangan mempunyai 2 sub bidang, yaitu: sub bidang 

kewaspadaan pangan dan sub bidang keamanan pangan, mutu dan gizi 

pangan. Masing-masing sub bidang di pimpin oleh kepala sub bidang yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang kewaspadaan 

pangan. 

1. Sub bidang Kewaspadaaan Pangan mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program kegiatan per tahun  anggaran sub bidang 

keamanan, mutu dan gizi pangan berdasarkan tugas dan fungsi 

serta rencana strategi sebagai pedoman kegiatan 

b. membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan 

secara lisan agar tugas terbagi habis; 

c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam 

melaksanaan tugas; 
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d. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kinerja yang di capai 

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karrier; 

e. menyiapkan bahan kajian bidang kewaspadaan pangan  

f. menyiapkan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan 

masalah kerawanan pangan akibat bencana alam; 

2. Sub bidang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program kegiatan per tahun  anggaran sub bidang 

keamanan, mutu dan gizi pangan berdasarkan tugas dan fungsi 

serta rencana strategi sebagai pedoman kegiatan 

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

bahan lainya yang berhubungan dengan sub bidang keamanan, 

mutu dan gizi pangan secara rutin maupun berkala untuk 

pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan; 

c. Memberikan saran pertimbangan kepada Bidang Kewaspadaan 

Pangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu 

diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif 

pilihan dalam pengambilan keputusan 

d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang 

tugas Sub bidang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan secara rutin 

maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah; 
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e. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Sub bidang 

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan berdasarkan disposisi atasan 

agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan; 

2.4.6 Bidang Kelembagaan Pangan 

Bidang Kelembagaan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan 

pengkajian kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan di bidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan danPengembangan 

Kelembagaan Pangan. Bidang Kelembagaan Pangan dipimpin oleh Kepala 

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kelembagaan Pangan 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang 

pengembangan sistem ketahanan pangan dan pengembangan 

kelembagaan pangan; 

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang 

Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan dan Pengembangan 

Kelembagaan Pangan; 

c. Melaksanakan koordinasi di bidang kelembagaan pangan; 

d. Melaksanakan, merumuskan rencana pengkajian dan analisis di 

bidang kelembagaan pangan; 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas. 



27 
 

Bidang Kelembagaan Pangan terdiri dari 2 (dua) Sub bidang, yaitu Sub 

bidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan dan Sub bidang 

Pengembangan Kelembagaan Pangan. Masing-masing Sub bidang dipimpin 

oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Kelembagaan Pangan. 

1. Sub bidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan mempunyai 

tugas: 

a. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas sub bidang 

pengembangan sistem ketahanan pangan berdasarkan disposisi 

atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang di butuhkan; 

b. melaksanakan kegiatan dalam upaya mewujudkan kemandirian 

pangan wilayah dan kawasan; 

c. melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring  dan evaluasi 

menyiapkan bahan-bahan promosi potensi daerah berbasis 

ketahanan pangan 

2. Sub bidang Pengembangan Kelembagaan Pangan mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program kegiatan per tahun  anggaran sub bidang 

keamanan, mutu dan gizi pangan berdasarkan tugas dan fungsi 

serta rencana strategi sebagai pedoman kegiatan 

b. membagi tugas kepad bawahan dengan disposisi tugas dan 

secara lisan agar tugas terbagi habis; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pengkajian di 

bidang Pengembangan Kelembagaan Pangan; 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1.     Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian terhadap sistem pengendalian internal asset 

tetap pada kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Sistem pengendalian internal asset tetap pada Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Riau telah dijalankan dengan efektif dimana Dinas Ketahanan 

Pangan Provinsi Riau telah berusaha keras untuk melaksanakan 

pengawasan yang baik terhadap asset tetap yang dimiliki. 

2.  Pengendalian internal yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Riau antara lain, yaitu : 

1. Pengendalian Administratif 

2. Pengendalian Penjagaaan dan Pencatatan Akuntansi 

3. Pengendalian Fisik 

4. Pengendalian Penggunaan 

3. Metode penyusutan yang diterapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Riau sudah dijalankan dengan efektif, dimana dalam penyusutan 

asset tetapnya menggunakan metode garis lurus sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan yang dianggap lebih 

sederhana dan akan relatif muda diterapkan terhadap semua jenis asset 
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tetap, yang didasarkan atas pertimbangan dan alasan yang layak serta 

penerapan asset yang dimiliki secara konsisten 

4.2 Saran  

 Untuk menambah manfaat penulisan tugas akhir ini, maka penulis 

mencoba memberikan saran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki : 

1. Dalam pelaksanaan pengendalian internal asset tetap, Dinas Ketahanan 

Pangan Provinsi Riau perlu membuat kebijakan mengenai peminjaman 

asset tetap dari suatu ruangan ke ruangan lain sehingga tidak terjadi 

kehilangan atau barang yang tidak ditemukan 

2. Untuk lebih menjamin peranan pengendalian internal asset tetap yang 

diterapkan dalam instansi, maka diperlukan pemeriksaan rutin sehingga 

penyelewengan atau penyimpangan dan kerusakan terhadap harta 

kekayaan instansi dapat dihindari. 
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