
BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Identifikasi Responden

Identitas ditentukan untuk memberikan gambaran tentang signifikan

antara data responden dengan analisis yang dilakukan untuk menjawab tujuan

penelitian yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis menetapkan beberapa identitas

responden dari data yang diperoleh penulis, di bawah ini disajikan data dalam

tabel distribusi yang akan dijelaskan satu persatu.

5.1.1 Responden Berdasarkan Umur

Identifikasi responden penelitian dapat ditinjau dari tingkat umur yang

dimiliki karena konsepsi umur merupakan faktor yang turut mempengaruhi cara

berfikir dan bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

sehari-hari berdasarkan kematangan dan pengalaman yang telah dijalani selama

ini.

Semakin tua umur seseorang semakin tinggi tingkat kematangan

berpikirnya dalam proses pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Pada usia

produktif sangat memungkinkan seseorang untuk mencapai kinerja dan

meningkatkan kinerja kerja karena masih didukung oleh kekuatan fisik dan energi

yang menunjang untuk menjalankan aktvitas. Sehubungan dengan itu

dikemukakan umur responden yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 5.1 :Distribusi Responden Berdasarkan Usia

No Usia Responden Persentase

1 20-30 5 10,20%
2 31-40 20 40,81%
3 41-50 24 48,97%
Jumlah 49 100%

Sumber: Data olahan Dissosnaker.2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa usia responden antara 20-30 tahun

5 responden dengan persentase (10,20%), sedangkan usia 31-40 tahun 20

responden dengan persentase (40,81%), dan usia 41-50 tahun 24 responden

dengan persentase (48,97%). Hal ini menunjukkan bahwa komposisi umur

responden berada dalam kategori usia produktif.

5.1.2 Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama bekerja merupakan jangka waktu yang telah dilewati oleh

responden untuk bekerja pada instansi yang bersangkutan. Seorang yang telah

mengabdi lama pada suatu tempat dimana ia bekerja maka akan cenderung

memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan dengan orang yang baru memulai

karirnya.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden maka berikut

ini penulis akan menguraikan identitas responden berdasarkan lama bekerja, untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 5.2: Distribusi Responden Menurut Lama Bekerja

No Sub Populasi Jumlah Lama Bekerja
1 Kepala Dinas 1 < 5 tahun
2 Sekretaris 1 5-10 tahun
3 Sub Bagian Program 1 5-10 tahun
4 Sub Bagian Umum 1 5-10 tahun
5 Sub Bagian Keuangan 1 < 5 tahun
6 Staf 1 5 < 5 tahun
7 Staf 2 39 5-10 tahun

Sumber : Data Olahan Dissosnaker. 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lama bekerja Kepala Dinas, Sub

Bagian Keuangan, dan Staf 1 berada pada jangka waktu dibawah dari 5 tahun,

Sekretaris berada dalam jangka waktu 5-10 tahun, Sub Bagian Program dan Sub

Bagian Umum berada pada jangka waktu 5-10 tahun, dan rata-rata semua Staf

berada dalam jangka waktu 5-10 tahun. Berdasarkan Hal di atas, maka dapat

dilihat bahwa dari segi pengalaman sudah cukup memadai. Hal ini dikarenakan

jika pegawai telah mempunyai pengalaman yang cukup maka pegawai tersebut

akan lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya karena pegawai tersebut

mengetahui dengan baik tentang pekerjaannya.

5.1.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah sarana untk mengembngkan diri, sebab dengan

pendidikan kita dapat mengukur kemampuan seseorang dalam memecahkan

masalah. Selanjutnya diuraikan tingkat pendidikan responden yang dapat dilihat

pada tabel berikut ini.



Tabel 5.3 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No Pendidikan Terakhir Responden Persentase

1 Pasca Sarjana (S2) 10 20,40%
2 Sarjana (S1) 23 46,93%
3 Diploma (D3) 5 10,20%
4 SMA Sederajat 11 22,44%

Jumlah 49 100%
Sumber : Data Olahan Dissosnaker 2014

Berdasarkan tabel diatas, maka terlihat bahwa komposisi pendidikan

terakhir responden terkonsentrasi pada jenjang pendidikan Pasca Sarjana (S2)

yaitu 10 responden dengan persentase 20,40%, Sarjana (S1) yaitu 23 responden

dengan persentase 46,93%, tingkat pendidikan D3 yaitu 5 responden dengan

persentase 10,20%, tingkat pendidikan SLTA yaitu 11 responden dengan

persentase 22,44%.

Dari latar belakang pendidikan terakhir responden tersebut, maka dapat

dilihat bahwa secara keseluruhan mereka sudah memiliki latar belakang

pendidikan yang baik. Maka dari itu seharusnya orang yang memilki tingkat

pendidikan yang tinggi akan lebih memahami pakerjaan yang dilakukan dan lebih

tanggap dalam menyelesaikan tugas, hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan

yang dimiliki juga sudah memadai.

1.2 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah)
Pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan
Singingi

Dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) harus sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu sebagai berikut :



1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

2. Pengadaan

3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran

4. Penggunaan

5. Penatausahaan

6. Pemanfaatan

7. Pengamanan dan pemeliharaan

8. Penilaian

9. Penghapusan

10. Pemindahtanganan

11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

12. Pembiayaan, dan

13. Tuntutan ganti rugi

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dalam

menjalankan proses pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) melakukan

rangkaian kegiatan sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Perencana Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan

barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu

dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan

pemenuhan tindakan yang akan datang.



Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dalam

pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah

disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD setelah memperhatikan

ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Dinas ini menghimpun usul rencana kebutuhan barang yan dilakukan

oleh pengurus barang atas persetujuan kepala dinas terhadap semua barang yang

dibutuhkan dalam lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan

Singingi untuk kemudian disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku

pengelolaan barang. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik

daerah sebagaimana dimaksud diatas, berpedoman kepada standarisasi sarana dan

prasarana kerja pemerintah daerah dan standar harga barang.

Setelah diajukan rencana kebutuhan barang, selanjutnya Sekretaris

Daerah bersama Kepaa Dinas membahas usul tersebut dengan memperhatikan

data barang yang ada untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dianalisa bahwa tahapan

perencanaan kebutuhan dan penganggaran sebenarnya sudah sesuai dengan

standarisasi yang ditetakan, hanya saja kelemahan justru terjadi dalam

penyusunan kebutuhan barang yang kurang sesuai dengan jumlah barang yang

benar-benar diperlukan.

Berikut disajikan tabel Rencana Kebutuhan Barang Unit pada Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi pada periode 2014:



Tabel 5.4 : Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) periode 2014
No KIB Aset Tetap (BMD) RKBU
1 A Tanah Tidak Ada
2 B Peralatan dan Mesin Sebagian Ada
3 C Gedung dan Bangunan Tidak Ada
4 D Jalan, Irigasi dan Jaringan -
5 E Aset Tetap lainnya Tidak Ada
6 F Konstruksi dalam pengerjaan Ada

Sumber: Disosnaker 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat kartu inventaris Tanah RKBU tidak ada,

peralatan dan mesin RKBU sebagian ada, gedung dan bangunan RKBU tidak ada,

jalan, irigasi dan jaringan RKBU tanpa keterangan, aset tetap lainnya RKBU tidak

ada, kontruksi dalam pengerjaan RKBU ada. Hal ini membuktikan bahwa tidak

semua dari aset tetap (Barang Milik Daerah) diajukan rencana kebutuhan

barangnya.

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai perencanaan dalam

pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13

tahun 2011 tentang Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Kantor

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi yang dilihat dari

indikator dapat dilihat dari jawaban responden pada tabel berikut:

Tabel  5.5 : Tanggapan responden dalam proses perencanaan kebutuhan
dan penganggaran kebutuhan aset tetap dibuat suatu ketetapan

No. Jawaban responden frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

10

22

9

8

20,48%

42,83%

18,36%

16,32%

Jumlah 49 100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014



Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang dalam

proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran kebutuhan aset tetap dibuat

suatu ketetapan, sebanyak 10 orang (20,48%) responden menjawab setuju, 22

orang (42,83%) responden menjawab kurang setuju, 9 orang (18,36%) responden

menjawab tidak setuju, dan 8 orang (16,32%) responden menjawab sangat tidak

setuju, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tidak

membuat suatu ketetapan dalam proses perencanaan dan penganggaran aset tetap.

Dari data di atas terlihat bahwa responden menjawab kurang setuju

dengan jumlah responden 22 orang (42,83%). Hal ini membuktikan bahwa dalam

proses pembuatan suatu ketetapan dalam perencanaan kebutuhan dan

penganggaran aset tetap masih belum efektif, sehingga banyak kegiatan

operasional kantor yang kurang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam ketentuan yang ada menyebutkan bahwa perencanaan kebutuhan

barang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

a. Untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing unit atau

satuan kerja sesuai besaran organisasi atau jumlah pegawai dalam

satu organisasi.

b. Adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau

sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan

penggantian.

c. Adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar

perorangan, jika terjadi mutasi bertambah personil sehingga

mempengaruhi kebutuhan barang.



d. Untuk menjaga tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap

tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif.

e. Pertimbangan teknologi.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Elina Marita, SH, M.Si selaku

Kasubbag Program, tentang penyusunan rencana kebutuhan aset tetap (Barang

Milik Daerah), beliau mengatakan bahwa:

“Perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang harus

diperhitungkan secara matang, yang mana harus disesuaikan dengan

jumlah barang yang benar-benar dibutuhkan. Menurut saya, kurang

tepatnya penyusunan rencana kebutuhan barang pada kantor ini,

misalnya saja untuk saat ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

membutuhkan satu printer per Subbagian ataupun perbidang, namun

dalam realisasinya tidak ada rencana kebutuhan barang, sementara

printer yang ada tidak semuanya layak digunakan, sehingga mau tidak

mau pegawai yang ada disuatu bidang harus pergi kebidang lain untuk

menggunakan printer, sedikit banyaknya hal ini akan menyebabkan

kegiatan pegawai yang lain terganggu. Begitu juga dengan penyusunan

barang-barang lainnya seperti mebel kantor yang kurang disesuaikan

dengan jumlah pegawai dan kebutuhan pegawai sehingga menghambat

proses kegiatan operasional kantor”

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan

rencana kebutuhan barang dan penganggaran harus disesuaikan dengan jumlah

barang yang dibutuhkan, namun pada dinas ini belum ada kesesuaian. Jumlah

barang yang direncanakan disusun dalam bentuk Rencana Kebutuhan Barang Unit

(RKBU) belum berdasarkan atas jumlah pegawai yang ada dan belum sesuai

dangan jumlah kebutuhan.



Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Samsius

selaku sekretaris pada kantor ini, masih tentang penyusunan rencana kebutuhan

barang aset tetap (Barang Milik Daerah), beliau mengtakan bahwa:

“Rencana kebutuhan barang sebenarnya harus berdasarkan

dengan jumlah barang-barang yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan

jumlah pegawai yang ada, misalnya saja ada barang yang rusak atau

hilang, itu harus segera diajukan rencana kebutuhan barang, tetapi

kadang-kadang pihak kantor memang kurang tanggap tentang barang-

barang apa saja yang benar-benar dibutuhkan. Selain itu, pengurus

barang pada kantor ini harus bisa bekerja lebih maksimal dan tanggap

dalam menyusun rencana kebutuhan barang tersebut. Kemudian hal lain

yang menyebabkan tidak terlaksananya perencanaan kebutuhan dan

penganggaran secara optimal ialah karena lambannya serta tidak

terlaksananya proses penghapusan barang pada unit pemakai secara

tepat, sesuai kondisi barang-barang tersebut”

Dari wawancara di atas dapat dsimpulkan bahwa setiap barang yang

rusak ataupun hilang tidak selalu diajukan rencana kebutuhan barangnya, dan

pengurus barang pada kantor ini harus bisa bekerja lebih maksimal dan tanggap

dalam menyusun rencana kebutuhan barang tersebut.

Kemudian untuk mengetahui jawaban responden tentang sumber daya

manusia yang dilibatkan dalam proses perencanaan  kebutuhan dan penganggaran

aset tetap adalah sumber daya manusia yang berkompeten dibidang dapat dilihat

dari tabel berikut ini:



Tabel  5.6 : Tanggapan Responden Tentang Sumber Daya Manusia yang
Dilibatkan dalam Proses Perencanaan adalah Sumber Daya
Manusia yang Berkompeten Dibidangnya

No. Jawaban responden frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

13

21

10

5

26,50%

42,83%

20,47%

10,20%

Jumlah 49 100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang

sumber daya manusia yang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengangaran

kebutuhan aset tetap adalah sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya,

sebanyak 13 orang (26,50%) responden menjawab setuju, 21 orang (42,83%)

responden menjawab kurang setuju, 10 orang (20,47%) responden menjawab

tidak setuju, dan 5 orang (10,20%) responden menjawab sangat tidak setuju.

Dari data di atas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab

kurang setuju dengan jumlah responden 21 orang (42,83%). Berdasarkan data di

atas peneliti menarik kesimpulan bahwa pada Dinas Sosial dan Tenaga Kabupaten

Kuantan Singingi dalam proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset

tetap tidak melibatkan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya.

Berdasarkan keterangan pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan

penganggaran seperti yang dijelaskan diatas dan ditambah dengan hasil

wawancara dengan responden pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kuantan Singingi, diketahui kelemahan dalam perencanaan kebutuhan dan



penganggaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

adalah berasal dari penetapan jumlah barang oleh pengurus barang yang belum

sesuai dengan jumlah barang yang benar-benar dibutuhkan dan belum disesuaikan

dengan jumlah pegawai yang ada, serta barang yang rusak, hilang ataupun musna

tidak selalu diajukan rencana kebutuhan barangnya, serta tidak terlaksananya

kegiatan penghapusan dengan baik sehingga menimbulkan kendala dalam hal

penyusunan rencana kebutuhan barang. Jadi dalam hal ini Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi harus lebih memaksimalkan

pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang yang ada dalam ruang lingkup kantor

tersebut.

2. Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan

barang daerah dan jasa. Pengadaan barang daerah dapat dipenuhi dengan cara

pengadaan/pemborongan pekerjaan, membuat sendiri (swakelola), penerimaan

(hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban pihak ketiga, tukar menukar, guna

susun).

Pengadaan aset tetap (Barang Milik Daerah) dilaksanakan berdasarkan

prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak

diskriminatif dan akuntabel. Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kuantan Singingi pelaksanaan pengadaan aset tetap (Barang Milik Daerah)

ditetapkan oleh dinas ini langsung sebagai pengguna anggaran yang sekaligus

bertindak sebagai pengguna barang.



Terlebih dahulu kepala dinas menetapkan panitia pengadaan barang

daerah dan panitia penerima hasil pengadaan barang daerah. Realisasi

pelaksanaan pengadaan barang daerah dilakukan pemeriksaan oleh panitia

penerima hasil pengadaan barang yang biasanya ditatapkan oleh Bupati dan

Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk membentuk

panitia penerima hasil pengadaan barang/jasa.

Panitia penerima hasil pengadaan barang/jasa melakukan serah terima

barang milik daerah dari hasil pengadaan dengan penguna anggaran yang dalam

hal ini adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

Pengadaan barang tersebut dapat dilaksanakan dengan cara pembelian,

pemborongan, membuat sendiri dan swakelola.

Untuk melihat jawaban responden tentang pelaksanaan pengadaan aset

tetap sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kabupaten Kuantan Singingi

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7 : Tentang Pelaksanaan Pengadaan Aset Tetap sudah sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan Kabupaten Kuantan Singingi

No. Jawaban responden frekuensi Persentase (%)

1

2

3

4

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

24

16

6

3

48,97%

32,65%

12,24%

6,12%

Jumlah 49 100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang

pelaksanaan pengadaan aset tetap sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan



Kabupaten Kuantan Singingi, sebanyak 24 orang (48,97%) responden menjawab

setuju, 16 orang (32,65%) responden menjawab kurang setuju, 6 orang (12,24%)

responden menjawab tidak setuju, dan 3 orang (6,12%) responden menjawab

sangat tidak setuju.

Dari tabel di atas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab setuju

dengan jumlah responden 24 orang (48,97%). Berdasarkan data di atas penulis

menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengadaan aset tetap sudah sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilihat siklus pengelolaan aset

tetap (Barang Milik Daerah) dalam pengadaan barang pada Kantor Dinas Sosial

dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi di bawah ini:

Gambar  5.1: Siklus Pengadaan Barang Milik Daerah pada Kantor Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja

Berdasarkan siklus pengadaan barang tersebut dalam pengadaan aset

tetap (Barang Milik Daerah) panitia pengadaan sebagaimana yang disebutkan

diatas biasanya melakukan tender lelang untuk menentukan pemenang lelang

SKPD Pembentukan Panitia:

1. Pengadaan Barang
2. Penerimaan

Pengadaan Barang

PANITIA
PENGADAAN

Panitia
Penerima

Pengadaan
Barang

PENGADAAN

1. Pembelian
2. Pemborongan
3. Membuat

sendiri
4. Swakelola



yang selanjutnya bertugas melakukan pengadaan barang-barang yang dibutuhkan

oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk melihat tanggapan responden tentang kesanggupan keuangan

Pemerintah Daerah memunggkinkan daerah untuk pengadaan aset tetap, dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8 : Tanggapan Responden Tentang Kesanggupan Keuangan
Pemerintah Daerah Memungkinkan Daerah untuk
Pengadaan Aset Tetap

No. Jawaban responden frekuensi Persentase (%)
1

2

3

4

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

27

15

4

3

55,10%

30,61%

8,16%

6,12%

Jumlah 49 100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang

kesanggupan keuangan pemerintah daerah memungkinkan daerah untuk

pengadaan aset tetap sebanyak 27 orang (55,10%) responden menjawab setuju, 15

orang (30,61%) responden menjawab kurang setuju, 4 orang (8,16%) responden

menjawab tidak setuju, dan 3 orang (6,12%) responden menjawab sangat tidak

setuju, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesanggupan keuangan pemerintah

daerah memungkinkan daerah untuk pengadaan aset tetap pada kantor Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak jawaban responden

menjawab setuju sebanyak 27 orang (55,10%). Hal ini dapat diketahui bahwa



kesanggupan keuangan pemerintah daerah memungkin daerah untuk pengadaan

aset tetap pada kantor Dinas Sosial dan Tenga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

Selanjutnya setelah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan

Singingi menerima pengadaan barang dari panitia penerima pengadaan barang

maka dinas ini telah melaksanakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Hasil pengadaan yang dibiayai dari APBD dilaporkan oleh Kepala Dinas

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dilengkapi dengan dokumen

pengadaan, dan dokumen lainnya.

2. Hasil penerimaan Barang Milik Daerah dilaporkan Kepala Dinas kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah dilengkapi dengan dokumen

penerimaannya.

Berdasarkan paparan di atas, pengadaan aset tetap (Barang Milik Daerah)

pada kantor ini sudah berdasarkan atas ketentuan yang telah ditetapkan dan telah

terlaksana dengan baik, yaitu dibentuknya panitia pengadaan barang dan panitia

penerima pengadaan barang sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya telah

dilakukan pemeriksaan barang oleh panitia penerima barang terhadap barang-

barang yang telah dilakukan pengadaannya. Dinas ini juga telah menyampaikan

laporan beserta dokumen pengadaan dan dokumen penerimaan kepada Bupati

melalui Sekreyaris Daerah, serta tata laksanaa yang telah disesuaikan dengan

ketentuan.

3. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran aset tetap (Barang Milik

Daerah) dilakukan setelah pelaksanaan pengadaan barang dilakukan oleh pihak



ketiga. Penerimaan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan

atau dari pihak ketiga harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita

acara. Penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari

penerimaan barang milik daerah baik melalui pengadaan maupun sumbangan atau

bantuan atau hibah merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka tertib

administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Dalam pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah

diperlukan ketelitian sehingga kegiatan penyimpanan disesuaikan dengan sifat dan

jenis barang untuk penempatan pada gudang penyimpanan, sedangkan dalam

pelaksanaan panyaluran dapat dilakukan sesuai rencana penggunaan untuk

memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Penyimpanan adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima,

menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah yang dianggat oleh pengelola

yang usulkan oleh Kepala Dinas untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.

Penyimpanan barang dapat diangkat kempali pada tahun anggaran berikutnya

dengan memperhatikan ketentuan jabatan.

Adapun ketentuan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang

milik daerah pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan

Singingi berpedoman pada ketentuan berikut ini:

1. Penyimpanan barang menerima barang milik daerah dari pihak ketiga

dan untuk selanjutnya melakukan tugas administrasi penerimaan barang

milik daerah.



2. Semua hasil pengadaan dan penerimaan barang milik daerah dari

perolehan lainnya disimpan oleh penyimpan barang yang ditunjuk oleh

Kepala Dinas. Kepala Dinas menetapkan penggunaan barang milik

daerah yang bergerak pakai habis.

3. Penyimpanan barang melakukan paenyaluran barang milik daerah yang

telah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud di atas.

Pengeluaran/penyaluran barang sebagaimana dimaksud di atas

dilaksanakan atas dasar Surat Pemerintah Pengeluaran Barang (SPPB).

4. Penyimpanan barang membuat laporan hasil penerimaan, penyimpanan

dan penyaluran barang milik daerah yang bergerak pakai habis kepada

Bupati.

Untuk melihat jawaban responden tentang proses penerimaan,

penyimpanan dan penyaluran aset tetap sudah sesuai dengan ketetapan yang telah

dibuat oleh pemerintah daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.9 : Jawaban Responden Tentang Proses Penerimaan, Penyimpanan
dan Penyaluran Aset Tetap sudah sesuai dengan Ketetapan
Pemerintah Daerah

No. Jawaban responden frekuensi Persentase (%)
1

2

3

4

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

26

16

4

3

53,06%

32,65%

8,16%

6,16%

Jumlah 49 100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014



Berdasarkan tabel di atas dari 49 orang responden mengenai pernyataan

jawaban responden tentang proses penerimaan, penyimpanan dan penyaluran aset

tetap sudah sesuai dengan ketetapan pemerintah daerah dominan responden

menjawab setuju yakni sebanyak 26 orang (53,06%), dan yang menyatakan paling

sedikit sangat tidak setuju sebanyak 3 orang (6,16%).

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa responden lebih banyak

menjawab setuju dengan jumlah responden 26 orang (53,06%), maka peneliti

menyimpulkan bahwa proses penerimaan, penyimpanan dan penyaluran aset tetap

sudah sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dilihat siklus penerimaan,

penyimpanan dan dasar penyaluran barang milik daerah sebagai berikut:

Penerimaan
Barang

Penyimpanan
barang

Penentuan
penggunaan

barang

Surat perintah
pengeluaran

barang

Penyaluran
barang

Melaksanakan
adminisrasi

- laporan penerimaan
- laporan penyimpanan
- laporan penyaluran



Gambar 5.2 Siklus Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Barang

Dari siklus di atas dapat dijelaskan bahwa setelah pengadaan barang

maka dilakukan penerimaan barang oleh pejabat terkait yang sekaligus

melaksanakan penyimpanan barang dan melakukan tugas administrasi penerimaan

barang milik daerah. Selanjutnya dilakukan penyaluran barang milik daerah yang

telah ditetap penggunannya, penyaluran dilaksanakan atas dasar Surat Perintah

Pengeluaran Barang (SPPB). Kemudian, Penyimpanan Barang membuat laporan

hasil peneimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah.

Untuk melihat jawaban responden tentang proses penerimaan,

penyimpanan dan penyaluran aset tetap sudah sesuai dengan kebutuhan

pengadaan kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  5.10 : Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Penerimaan,
Penyimpanan dan Penyaluran Aset Tetap sudah sesuai dengan
Kebutuhan Pengadaan Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

No. Jawaban responden frekuensi Persentase (%)
1

2

3

4

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

12

23

10

4

24,48%

46,88%

20,48%

8,16%

Jumlah 49 100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel di atas dari 49 orang responden mengenai pernyataan

jawaban responden tentang proses penerimaan, penyimpanan dan penyaluran aset



tetap sudah sesuai dengan kebutuhan pengadaan kantor Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja dominan responden menjawab kurang setuju yakni sebanyak 23 orang

(46,88%), dan yang menyatakan paling sedikit sangat tidak setuju sebanyak 4

orang (8,16%).

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa responden lebih banyak

menjawab kurang setuju dengan jumlah responden 23 orang (46,88%), maka

peneliti menyimpulkankan bahwa proses penerimaan, penyimpanan dan

penyaluran aset tetap belum sesuai dengan pengadaan kantor Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

Selanjutnya setelah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan

Singingi menerima penyaluran barang maka Dinas ini harus membuat laporan

penerimaan serta menyerahkan dokumen lainnya untuk dilaporkan kepada Bupati,

dan hal ini sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi,

pegawai yang ditunjuk sebagai penerima, penyimpan dan penyalur barang ialah

pengurus barang pada Dinas ini. Artinya pengurus barang dalam hal ini

mempunyai tugas ganda yaitu selain bertugas sebagai pengurus barang di

lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga melaksanakan kegiatan

penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang kepada unit pemakai. Hal ini

sebaiknya tidak dilakukan mengingat begitu banyaknya beban atau volume tugas

yang harus dilakukan oleh pengurus barang.

Berdasarkan paparan di atas, menurut peneliti pelaksanaan penerimaan,

penyimpanan dan penyaluran aset tetap (Barang Milik Daerah) pada Kantor Dinas



Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi sebagian sudah

berdasarkan ketentuan yang ada, namun sebaiknya kegiatan penerimaan,

penyimpanan dan penyaluran barang tidak dilakukan oleh pengurus barang karena

akan mengakibatkan tugas ganda. Hal ini sebaiknya dilakukan penunjuk terhadap

pegawai lain yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan

barang milik daerah dalam ruang lingkup Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap SKPD dalam

mengelola dan menata usahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Barang milik daerah

ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung

pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dalam

menetapkan status penggunaan barang milik daerah melakukan tahapan

sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Kepala Dinas mengusulkan penggunaan barang milik daerah yang

bergerak tidak pakai habis dan barang tidak bergerak kepada Bupati

melelui Sekretaris Daerah. Status penggunaan barang milik daerah

ditetapkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, dan dapat

dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum

sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang bersangkutan.



2. Penetapan status penggunaan barang tidak bergerak berupa tanah atau

bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah atau bangunan

tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

yang dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan

Singigi.

3. Dinas ini wajib menyerahkan tanah atau bangunan termasuk barang

inventaris lainnya yang tidak dipergunakan untuk kepentingan

penyelenggara tugas dan fungsi pengguna atau kuasa pengguna kepada

Bupati melalui pengelola.

Dari penjelasan tata cara pelaksanaan penggunaan aset tetap (Barang

Milik daerah) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

di atas dapat dijelaskan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

yang dalam hal ini ialah Kepala Dinas mengajukan penggunaan barang kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk kemudian ditetapkan status

penggunaannya.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang penggunaan aset tetap di

kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja diperlakukan dengan baik oleh unit

pemakai, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  5.11 : Tanggapan Responden Tentang Penggunaan aset Tetap di
Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja diperlakukan dengan
Baik oleh Unit Pemakai

No. Jawaban responden frekuensi Persentase (%)
1

2

3

4

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

7

12

21

9

14,28%

24,48%

42,85%

18,36%



Jumlah 49 100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel di atas dari 49 responden tentang penggunaan aset

tetap di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja diperlakukan dengan baik oleh unit

pemakai rata-rata responden menjawab tidak setuju yakni 21 orang (42,85%),

sedangkan yang menjawab setuju yakni 7 orang (14,28%), responden yang

menjawab kurang setuju yakni 12 orang (24,48%), dan 9 orang (18,36%)

responden menjawab sangat tidak setuju.

Dari data di atas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab tidak

setuju yakni 21 orang (42,85%). Hal ini membuktikan bahwa penggunaan aset

tetap di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tidak diperlakukan dengan baik

oleh unit pemakai.

Kutipan wawancara dengan ibu Rice Rozalia, SSTP, M.Si selaku

Kasubbag Umum, tentang ketentuan status penggunaan barang milik daerah,

beliau mengatakan bahwa:

“setiap barang-barang yang ada harus ditetapkan status

penggunaannya, terlebih dahulu diajukan oleh pihak dinas untuk

ditetapkan status penggunaannya. Ada yang ditetapkan untuk

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dan ada juga yang

dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan

umum sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan, contoh

barang yang digunakan  untuk pelayanan umum dalam kantor ini ialah

seperti boat dan kereta karet yang digunakan oleh masyarakat ketika

terjadi banjir dan untuk kepentingan lainnya”



Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa setiap barang

milik daerah yang ada dalam ruang lingkup kantor harus ditetapkan status

penggunaannya. Status penggunaan barang ada yang untuk penyelenggaraan tugas

dan fungsi SKPD, dan ada juga yang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka

menjalankan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang

bersangkutan.

Bentuk penetapan status penggunaan barang pda Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel  5.12 : Penetapan Status Penggunaan Barang
No Jenis Barang/Nama Barang Jumlah Status Penggunaan
1 Tanah 1 Perkantoran
2 Gedung Kantor 1 Perkantoran
3 Toyota Kijang 1 Pejabat Eselon
4 Mitsubisi Strada pick up/MB 1 OP
5 Mitsubisi Strada pick up/MB 1 OP
6 Honda Supra X 125 1 Kabag
7 Honda Supra X 125 1 Kabag
8 Isuzu NKR 71 E 1 OP

9
Boat PE Ivory 6.2 Dolphin Yamaha
Engine 40 HP

1 OP

10
Boat PE Ivory 6.2 Dolphin Suzuki
Engine 40 HP

1 OP

11 Boat Dolphin 1 OP

12
Perahu Karet Slinger Suzuki Engine 40
HP

1 OP

Jumlah 12
Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Kuantan Singingi 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat tentang beberapa aset tetap yang telah

ditetapkan status penggunaan barangnya yang cukup jelas. Selain aset tetap



(Barang Milik Daerah) yang tidak tercantum di atas, juga telah ditetapkan status

penggunaannya yaitu untuk kegiatan operasional Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam penggunaan aset tetap (Barang Milik Daerah) tidak hanya sebatas

penetapan status pengguna barang semata, tetapi lebih lanjut ialah tentang

bagaimana perlakuan unit pemakai terhadap barang milik daerah yang mereka

gunakan. Berdasarkan wawancara dengan Doni Osmon salah seorang pegawai

yang berada pada dinas ini, beliau mengatakan bahwa:

“barang-barang yang ada pada Sub bagian keuangan seharusnya

hanya digunakan oleh pegawai yang ada pada ruangan ini, namun

mengingat tidak semua bidang terdapat barang-barang yang layak

digunakan seperti komputer dan printer, sehingga pegawai pada bidang

lain sering menyelesaikan tugas di bidang ini kadang-kadang setelah

digunakan memang tidak selalu dimatikan”

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Rahmat Candra, salah

seorang pegawai pada dinas ini, beliau mengatakan bahwa:

“saya pribadi jarang menggunakan barang-barang kantor di luar

dari jam kerja ataupun di luar dari kepentingan kantor kecuali dalam

keadaan yang mendesak. Namun pegawai lain memang ada beberapa

yang terkadang menggunakan barang-barang tersebut di luar dari

kepentingan kantor, misalnya saja menggunakan komputer kantor untuk

menyelesaikan skripsi bagi yang sedang kuliah, meminjam laptop kantor

untuk dibawa pulang, bahkan mengambil barang-barang persediaan

seperti kertas double polio dan HVS, spidol dan lain-lain”

Dengan demikian penggunaan barang haruslah digunakan sebagaimana

mestinya dan berdasarkan standar penggunaan yang ada. Sebaiknya barang-

barang yang berada dalam ruang lingkup Dinas Sosial dan Tenaga Kerja



Kabupaten Kuantan Singingi tidak digunakan di luar dari jam kantor ataupun di

luar dari kepentingan kantor agar barang-barang tersebut tidak cepat rusak

sehingga bisa menunjang palaksanaan kegiatan pemerintahan pada dinas ini.

Dengan ini menurut peneliti penetapan status penggunaan barang milik

daerah pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi sebagian

sudah mencapai standarisasi, yaitu telah ditetapkannya status penggunaan barang

terhadap aset tetap (Barang Milik Daerah) yang ada dalam pemakaian kantor ini,

baik untuk penelenggaraan tugas dan fungsi dinas tersebut, maupun untuk

dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayan umum. Namun

sebaiknya harus diketahui batas-batas penggunaan barang milik daerah pada dinas

ini yaitu harus digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas dan tidak

dibenarkan untuk digunakan oleh kepentingan pribadi.

5. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,

inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Setiap SKPD harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik

daerah dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah.

Adapun kegiatan penatausahaan aset tetap (Barang Milik Daerah) yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

ialah sebagai berikut:

a. Pembukuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dalam hal ini adalah Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pendaftaran dan



pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut

penggolongan dan kodefikasi barang. Kemudian dinas ini harus menyimpan

dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah atau bangunan yang

berada dalam penguasannya.

b. Inventarisasi

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi melakukan

inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

Dikecualikan terhadap barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstuksi

dalam pengerjaan, dinas ini melakukan inventarisasi setiap tahun. Selanjutnya

menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada pengelola barang selambat-

lambatnya tiga bulan setelah selesainya inventarisasi.

c. Pelaporan

Pengurus barang yang ada pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kuantan Singingi menyusun Laporan Barang Pengguna  Semesteran

(LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan

kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.

Dalam penatausahaan pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada

kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi periode 2013,

masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Diman masih ada daftar aset tetap

(Barang Milik daerah) yang belum terdata, diantara KIB C berupa bangunan

bukan gedung dan KIB E berupa aset tetap lainnya.

Untuk melihat jawaban responden tentang pelaksanaan inventarisasi

terhadap barang-barang yang ada di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja



didukung dengan adanya kelengkapan surat-surat kelengkapan buku inventarisasi,

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  5.13 : Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Inventarisasi
terhadap barang-barang yang ada di Kantor Dissosnaker didukung
dengan adanya kelengkapan surat-surat kelengkapan buku inventarisasi

No. Jawaban responden frekuensi Persentase (%)
1

2

3

4

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

6

27

12

4

12,24%

55,10%

24,48%

8,16%

Jumlah 49 100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel di atas dari 49 orang responden tentang pelaksanaan

inventarisasi terhadap barang-barang yang ada di kantor Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja didukung dengan adanya kelengkapan surat-surat kelengkapan buku

inventarisasi dominan menjawab kurang setuju yakni 27 orang (55,10%),

sedangkan sangat tidak setuju 4 orang (8,16%), 6 orang (12,24%0 setuju, dan 12

orang (24,48%) tidak setuju.

Dari tabel di atas terlihat bahwa responden lebih banyak menjawab

kurang setuju dengan jumlah 27 orang (55,10%). Hal ini membuktikan bahwa

pelaksanaan inventarisasi terhadap barang-barang yang ada di kantor Dinas Sosial

dan Tenaga Kerja belum didukung dengan adanya kelengkapan surat-surat

kelengkapan buku inventarisasi.

Sebagaimana yang dikatakan ibu Lilis Setiawati, A.Md selaku pengurus

barang, tentang kegiatan pembukuan aset tetap (Barang Milik Daerah), beliau

mengatakan bahwa:



“Untuk kegiatan pembukuan seharusnya dilakukan pencatatan dan

pendataan Barang Milik Daerah secara keseluruhan dalam

mengelompokkan berdasarkan kartu inventaris barang (KIB), namun

belum semuanya belum terdata dengan baik, pendataan yang ada hanya

untuk KIB A (Tanah), B (Peralatan dan Mesin), dan C (Gedung Kantor),

itupun tidak terdata secara keseluruhan, selanjutnya untuk KIB E dan F

sama sekali tidak ada, kecuali KIB D yang bukan merupakan

tanggungjawab pengurus barang. Meskipun untuk KIB A, B, dan C

sudah dilakukan pencatatan namun tidak terinci dengan jelas, misalnya

saja untuk KIB A berupa tanah perkantoran tidak semua poin terisi

penuh, yaitu untuk luas tanah, tahun pengadaan, asal usul, harga, dll.

Pengurus barang sebelumnya juga tidak pernah mendata KIB E dan F,

sehingga sulit bagi saya untuk mendata semua barang-barang yang ada.

Saya mengakui bahwa ini juga merupakan kelemahan saya sebagai

pengurus barang di kantor ini, hal ini disebabkan terlalu banyaknya

beban tugas yang harus diselesaikan”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa belum

terlaksananya kegiatan pembukuan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada dinas

ini. Dalam pembukuan harus didata seluruh aset tetap (Barang Milik Daerah) dan

dilakukan pencatatan secara rinci terhadap semua barang-barang yang ada dalam

ruang lingkup Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi,

namun belum terealisasi secara keseluruhan.

Selanjutnya masih berdasarkan wawancara dengan ibu Lilis Setiawati,

A.Md selaku pengurus barang, tentang kegiatan inventarisasi aset tetap (Barang

Milik Daerah), beliau mengatakan bahwa:

“Kegiatan pencatatan dan pendataan masih banyak kendala yang

dihadapi, yang paling sulit adalah untuk kategori KIB E berupa aset

tetap lainnya. Beberapa periode sebelumnya tidak pernah lagi dilakukan



kegiatan inventarisasi barang terhadap KIB E ini, hal ini yang

menyebabkan tidak ada lagi pendataan yang akurat padahal barang-

barang untuk kategori aset tetap lainnya ini masih ada dan masih

digunakan untuk menunjang kegiatan operasional kantor”

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan

inventarisasi belum dilaksanakan terhadap semua Kartu Inventaris Barang (KIB)

yang ada. Padahal ketentuan yang ada menyebutkan bahwa inventarisasi

merupakan kegiatan perhitungan, pengurus, penyelenggaraan, pengaturan,

pencatatan data terhadap semua aset tetap (Barang Milik Daerah) yang ada dalam

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, namun pada dinas ini belum terealisasi

secara keseluruhan.

Selanjutnya masih berdasarkan wawancara dengan ibu Lilis Setiawati,

A.Md selaku pengurus barang, tentang kegiatan pelaporan aset tetap (Barang

Milik Daerah), beliau mengatakan bahwa:

“Pelaporan disini dilaksanakan dengan cara membuat laporan

semester barang dan laporan tahunan barang yang disebut dengan

Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang

Pengguna Tahunan (LBPT). Laporan semester barang yang kami

lakukan disini ialah apabila terjadi mutasi barang bertambah atau

berkurang setiap semesternya. Kemudian laporan mutasi barang

semester I dan semester II tersebut digabungkan menjadi daftar mutasi

barang selama 1 (satu) tahun, dan masing-masing harus dibuatkan

daftar rekapitulasinya (Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang)”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa telah

dilaksanakannya kegiatan laporan barang aset tetap (Barang Milik Daerah) baik

itu laporan semesteran barang maupun tahunan barang. Berikut disajikan contoh



bentuk laporan mutasi barang pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kuantan Singingi :

Tabel  5.14 : Rekapitulasi Mutasi Barang 2013

No Kode
Barang

Nama
Bidang
Barang

Keadaan Per
1 Jan 2013

Mutasi Barang
Bertambah

Keadaan Per
31 Des 2013

Jumlah Harga Jumlah Harga Jumlah Harga

1 03
Alat-Alat
Angkutan

9 unit - 1 unit Rp.251.700.000 10 unit -

2 06
Alat-Alat
Kantor

246 - 2 Rp.10.000.000 248 -

Sumber: Data Olahan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi mutasi barang pada alat-alat

angkutan dimana keadaan per 1 Januari 2013 ialah 9 unit kemudian terjadi mutasi

bertambah dengan penambahan barang 1 unit harga Rp 251.700.000 dan keadaan

per 31 Desember 2013 ialah berjumlah 10 unit. Alat-alat kantor dimana keadaan

per 1 Januari 2013 ialah 246, kemudian terjadi mutasi bertambah dengan

penambahan barang 2 unit harga Rp 10.000.000 keadaan per 31 Desember 2013

ialah berjumlah 248.

Dari keterangan serta penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa

kegiatan penatausahaan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal pembukuan belum semua

aset tetap (Barang Milik Daerah) tercatat dengan baik.  Selanjutnya, ada beberapa

Kartu Inventaris Barang (KIB) yang tidak dilakukan kegiatan inventarisasi secara

maksimal, namun untuk kegiatan pelaporan sudah dilaksanakan pembuatan

laporan semesteran barang dan laporan semester tahunan barang berupa Laporan

Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan

(LBPT). Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa belum lengkapnya



kegiatan penata usahaan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada kegiatan

pembukuan, dan inventarisasi yang belum mencapai standarisasi yang ada.

6. Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak

dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk pinjam pakai,

sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna dengan

tidak merubah status kepemilikan.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang lingkuungan Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja, pelaksanaan pemanfaatan atas aset tetap dilakukan

dengan cara sewa dan pinjam pakai, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  5.15 : Tanggapan Responden Tentang lingkungan Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja, Pelaksanaan Pemanfaatan atas Aset Tetap
dilakukan dengan Sewa dan Pinjam Pakai

No. Jawaban responden frekuensi Persentase (%)
1

2

3

4

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

10

24

10

5

20,47%

48,86%

20,47%

10,20%

Jumlah 49 100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel di atas dari 49 responden tentang lingkungan Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja, pelaksanaan pemanfaatan atas aset tetap dilakukan

dengan sewa dan pinjam pakai rata-rata responden menjawab kurang setuju yakni

24 orang (48,86%) responden, sedangkan menjawab sangat tidak setuju 5 orang

(10,20%), setuju dan tidak setuju sebanyak 10 orang (20,47%) responden.



Berdasarkan pernyataan di atas 24 orang (48,86%) responden rata-rata

menjawab kurang setuju. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pemanfaatan

aset tetap dilingkungan kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tidak dilakukan

dengan sewa dan pinjam pakai.

Pada kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

tidak ada satupun dari kegiatan pemanfaatan yang bisa dijalankan baik itu berupa

sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah guna ataupun

bangun guna serah. Berdasarkan ketentuan yang ada kegiatan pemanfaatan tidak

harus dilakukan oleh setiap SKPD. Pemanfaatan dilakukan apabila terdapat

barang yang tidak digunakan tetapi masih memiliki nilai guna maka SKPD yang

bersangkutan disarankan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan.

Untuk mengetahui jawaban responden tentang adanya pemanfaatan aset

tetap di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, maka akan menambah sumber

keuangan pemerintah daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  5.16 : Jawaban Responden Tentang Pemanfaatan Aset Tetap di
Kantor Dissosnaker, Maka Akan Menambah Sumber
Keuangan Pemerintah Daerah

No. Jawaban responden frekuensi Persentase (%)
1

2

3

4

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

7

23

12

7

14,28%

46,93%

24,48%

14,28%

Jumlah 49 100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 49 responden tentang

pemanfaatan aset tetap di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja akan menambah



sumber keuangan pemerintah daerah rata-rata responden menjawab kurang setuju

yakni 23 orang (46,93%) responden, 12 orang (24,48%) responden tidak setuju,

dan 7 orang (14,28%) responden menjawab setuju dan sangat tidak setuju.

Berdasarkan pernyataan di atas sebanyak  23 orang (46,93%) responden

menyatakan kurang setuju. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya pemanfaatan

aset tetap di kantor Dinas Sosial dan Tenaga yang ditujukan untuk menambah

sumber keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Lilis Setiawati, A.Md selaku

pengurus barang, tentang bagaimana kegiatan pemanfaatan aset tetap (Barang

Milik Daerah), beliau mengatakan bahwa:

“Pemanfaatan barang milik daerah baru boleh dilakukan apabila

ada barang yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi

SKPD. Pada kantor ini tidak pernah lagi dilakukan kegiatan

pemanfaatan hal ini dikarenakan barang-barang yang ada dalam ruang

lingkup kantor semuanya dibutuhkan untuk menunjang kegiatan

operasional kantor. Jadi, tidak ada barang yang bisa disewakan atau

dalam bentuk pemanfaatan lainnya. Hal ini sah-sah saja tidak

dilakukannya pemanfaatan karena dalam pengelolaan barang daerah

tidak diwajibkan bagi setiap SKPD untuk menyewakan atau

meminjamkan barang daerah yang ada dalam ruang lingkup SKPD

tersebut, pemanfaatan baru dilakukan apabila ada barang yang berdaya

guna tetapi malah tidak digunakan”

Dengan demikian, dalam hal pemanfaatan pengelolaan aset tetap (Barang

Milik Daerah) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

belum ada yang berjalan, ini ditandai dengan tidak ada satupun dari kegiatan



pemanfaatan yang terlaksana pada kantor ini. Dalam hal ini tidak terjadi

permasalahan dikarenakan kegiatan pemanfaatan baru boleh dilaksanakan apabila

terdapat barang-barang yang berdaya guna tetapi tidak digunakan dalam ruang

lingkup SKPD.

7. Pengamanan dan Pemeliharaan

a) Pengamanan

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam penurusan

barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.

1) Pengamanan administratif meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi,

pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, laporan mutasi

barang, daftar inventaris barang, laporan semester dan laporan tahunan.

2) Pangamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti

status kepemilikan barang, misalnya melengkapi sertifikat tanah,

melengkapi BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor, kuitansi dan

faktur pembelian dan lain-lain.

3) Pengamanan fisik dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan

fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang.

Pengamanan secara fisik terhadap barang-barang bergerak dilakukan

dengan cara penyimpanan baik tertutup dan terbuka, pemberian garasi

terhadap kendaraan bermotor, dan lain-lain. Pengamanan fisik terhadap



barang yang tidak bergerak dapat dilakukan dengan cara pemagaran,

penjagaan, pemasangan camera CCTV,  pintu berlapis, pemberian kuunci

ganda, serta pemasangan alarm jika perlu.

Pengaman aset tetap (Barang Milik Daerah) pada Kantor Dinas Sosial

dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan cara

memberikan pengamanan fisik, administrasi dan hukum. Namun dalam

pelaksanaannya belum terealisasi secara maksimal.

Kutipan wawancara peneliti dengan bapak Muharlius, SE, MM selaku

Kepala Dinas tentang bagaimana pengamanan secara fisik aset tetap (Barang

Milik Daerah), beliau mengatakan bahwa:

“Untuk pengamanan fisik tidak semuanya mamadai. Misalnya

untuk alat-alat angkutan tidak memiliki garasi sehingga terpaksa

diletakkan dibelakang kantor tanpa ada perlindungan. Begitu pula

dengan gedung kantor yang tidak diberi pemagaran, pintu berlapis

hanya ada pada pintu utama, begitu pula untuk kunci ganda hanya

dipasang pada pintu utama. Untuk pembuatan garasi sedang diupayakan

rencana kebutuhan barangnya, hanya saja baru berupa wacana semata”

Selanjutnya berdasarkan pengamatan (Observasi) yang dilakukan oleh

penulis pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuanatan Singingi,

penulis melihat bahwa kurang baiknya sistem pengamanan secara fisik yang ada

pada Dinas ini, terutama pada aset tetap (Barang Milik Daerah) berupa alat-alat

angkutan yang digunakan untuk kegiatan operasional seperti perahu karet dan

boat yang dibiarkan terbengkalai dibelakang kantor tanpa ada perlindungan

berupa garasi atau perlindungan fisik lainnya, bahkan dibiarkan terkena hujan



maupun panas yang mengakibatkan tidak baiknya kondisi alat-alat angkutan

tersebut.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang pemeliharaan dan

pengamanan aset tetap dilakukan setiap hari oleh unit pemakai atau pengurus

barang pada aset tetap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  5.17 : Tanggapan Responden Tentang Pemeliharaan dan
Pengamanan Aset Tetap dilakukan Setiap hari oleh Unit
Pemakai atau Pengurus Barang

No. Jawaban responden frekuensi Persentase (%)
1

2

3

4

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

6

24

12

7

12,24%

48,97%

24,48%

14,28%

Jumlah 49 100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel di atas dari 49 responden tentang pemeliharaan dan

pengamanan aset tetap dilakukan setiap hari oleh unit pemakai atau pengurus

barang rata-rata menjawab kurang setuju yakni 24 orang (48,97%) responden,

sedangkan yang menjawab setuju 6 orang (12,24%) responden, tidak setuju 12

orang (24,48%) responden, dan 7 orang (14,28%) responden menjawab sangat

tidak setuju.

Berdasarkan pernyataan di atas sebanyak 24 orang (48,97%) responden

menjawab kurang setuju. Hal ini membuktikan bahwa pemeliharaan dan



pengamanan aset tetap tidak dilakukan setiap hari oleh unit pemakai atau

pengurus barang.

Dengan demikian, belum optimalnya pengamanan secara fisik terhadap

aset tetap (Barang Millik Daerah) pada kantor ini. Pengamanan fisik harus

dilakukan dengan cara mmemberikan perlindungan secara fisik terhadap barang-

barang tersebut, baik itu  berupa pemberian garasi terhadap kendaraan bermotor,

pemagaran terhadap gedung kantor, pemberian kunci ganda ataupun pintu berlapis

pada gedung kantor. Namun pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kuantan Singingi belum semuanya terealisasi dengan baik.

Selanjutnya, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan secara hukum aset tetap (Barang Milik

Daerah) bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel  5.18 : Pengamanan Secara Hukum Terhadap KIB A (Tanah) Dan
KIB C (Gedung Kantor)

No KIB Jenis/Nama Barang Nama Dokumen
Dokumen Kepemilikan
Ada Tidak Ada

1 A Tanah Perkantoran Sertifikat Tanah  -
2 C Gedung Kantor Dokumen Gedung - 

Sumber: Data Olahan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk KIB A kategori tanah

perkantoran ada dokumen kepemilikan dan KIB C kategori gedung kantor tidak

ada dokumen kepemilikan. Selanjutnya, disajikan data dokumen kepemilikan

Kartu Inventaris Barang (KIB) B untuk kategori alat-alat angkutan/transportasi.

Tabel  5.19 : Pengamanan Secara Hukum KIB B (Peralatan Dan Mesin)
Untuk Kategori Alat-Alat Transportasi

No Jenis Barang/Nama Barang Jumlah
Dokumen Kepemilikan
STNK BPKB

1 Toyota Kijang 1 Ada Ada
2 Mitsibishi Strada Pick Up/MB 1 Ada -



3 Mitsibishi Strada Pick Up/MB 1 - Ada
4 Honda Supra X 125 1 Ada -
5 Honda Supra X 125 1 -
6 Isuzu NKR 71 E 1 Ada Ada

7
Boat Pe Ivory 6.2 Dolphin Yamaha
Engine 40 HP

1 - -

8
Boat Pe Ivory 6.2 Dolphin Suzuki Engine
40 HP

1 - -

9 Boat Dolphin 1 - -

10
Perahu Karet Slinger Suzuki Engine 40
HP

1 - -

Sumber: Data Olahan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2014

Tabel KIB B (Peralatan dan Mesin) untuk kategori alat-alat

angkutan/transportasi mengenai dokumen kepemilikan sudah terlihat jelas bahwa

Toyota kijang dengan jumlah 1 unit STNK ada dan BPKB ada, Mitsubishi Strada

pick Up/ MB STNK ada dan BPKB tidak ada, Mitsubishi Strada pick UP/ MB

STNK tidak ada dan BPKB tidak ada, Honda supra x 125 dengan jumlah 2 unti

STNK ada dan BPKB tidak ada, Isuzu NKR 71 E dengan STNK dan BPKB ada,

kemudian untuk Boat PE Ivory 6,2 Dolpin Yamaha Engine 40 HP, Boat PE  Ivory

6.2 Dolphin Suzuki Engine 40 HP, Boat Dolphin, Perahu Karet Slinger Suzuki

Engine 40 HP tanpa keterangan. Jadi, dapat dilihat bahwa dokumen  KIB B

(Peralatan dan Mesin) untuk kategori alat-alat angkutan/transportasi sebagian

besar tidak memiliki dokumen kepemilkan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dissosnaker yaitu

bapak Samsius tentang bagaimana pengamanan secara hukum aset tetap (Barang

Milik Daerah), beliau mengatakan bahwa:

“Pengamanan secara hukum untuk KIB B (Peralatan dan Mesin)

kategor selain alat-alat angkutan/transportasi bisa dikatakan sebagian

besar barang-barang tersebut tidak memiliki pengamanan hukum, baik



itu berupa faktur pembelian maupun berupa berita acara serah terima

barang. Hal ini disebabkan karena tidak menentunya tempat

penyimpanan bukti kepemilikan barang tersebut, sebagian ada yang

rusak bahkan banyak yang hilang. Banyaknya beban tugas pegawai

menyebabkan kurangnya kepedulian mereka untuk menimpan dan

mengamankan bukti-bukti tersebut”.

Dengan demikan, belum semua ast tetap (Barang Milik Daerah) pada

kantor ini yang memiliki pengamanan secara hukum. Hal ini dikarenakan tidak

menentunya tempat penyimpanan bukti kepemilikan barang tersebut, yang mana

ada sebagian ada yang rusak bahkan hilang. Selain itu juga disebabkan kurangnya

kepedulian pegawai yang bertugas untuk menyimpan bukti-bukti kepemilikan

tersebut.

Dari penjelasan tabel dan ditambah dengan hasil wawancara peneliti

dengan responden menunjukkan bahwa sistem pengamanan aset tetap (Barang

Milik Daerah) pada kantor dinas sosial dan Tenaga kerja Kabupaten Kuantan

Singingi belum memadai dalam hal pengamanan fisik seperti tidak adanya garasi

untuk alat-alat transportasi, dan tidak tidak adanya bentuk pengamanan fisik

lainnya, serta tidak lengkap pengamanan secara hukum yaitu dokumen

kepemilikan baranga yang tidak semuanya lengkap. Jadi untuk menunjang

pelaksanaan pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) dibutuhkan suatu

perlakuan pengamanan barang yang baik berupa pengamanan fisik, administrasi

dan hukum.

a) Pemeliharaan



Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua

barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara

berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara :

1) Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari

oleh unit pemakai.

2) Pemeliharaan sedang adalah perawatan yang dilakukan secara berkala

oleh tenaga terdidik atau terlatih.

3) Pemeliharaan berat adalah perawatan yang dilakukan secara sewaktu-

waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapay diduga-duga

sebelumnya. Biasanya kerusakan ini disebabkan oleh faktor biologis,

cuaca, suhu, air dan kelembapan, fisik yang mengalami proses penuaan,

sifat barang yang bersangkutan, benturan, getaran dan tekanan.

Adapun tahapan pemeliharaan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada

kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi:

1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja wajib membuat daftar hasil pemeliharaan

barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil

pemeliharaan barang tersebut kepada Sekretaris Daerah secara berkala.

2. Daftar hasil pemeliharaan barang dibuat oleh pengurus barang yang ada

dalam ruang lingkup Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan

Singingi.

3. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud di

atas dilakukan dan diawasi oleh kepala SKPD.



4. Pengurus barang bertanggungjawab membuat catatan Rencana Kebutuhan

Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU).

Dalam ketentuan yang ada, pelaksanaan pemeliharaan aset tetap (Barang

Milik Daerah) harus menyelenggarakan perawatan barang secara ringan yang

dilakukan setiap hari, perawatan barang secara berkala yang melibatkan tenaga

teknisi seperti melakukan service rutin barang dan kemudian melaksanakan

perawatan secara berat melibatkan tenaga ahli terhadap barang-barang yang

berada dalam keadaan rusak parah.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Rice Rozalia, SSTP, M.Si selaku

Kasubbag Umum tentang bagaimana pengamanan secara berat terhadap aset tetap

(Barang Milik Daerah) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan

Singingi beliau mengatakan bahwa:

“Perawatan secara berat dilakukan apabila ada barang yang

berada pada kategori kerusakan yang sangat parah, pada kantor ini bisa

dikatakan jarang dilakukan perawatan secara berat. Misalnya kerusakan

pada genteng yang ada di ruangan Bidang Pelatihan, Penempatan dan

Penyebarluasan Kesempatan Kerja yang sudah lama rusak dan belum

sempat diperbaiki. Serta adanya beberapa kaca jendela bagian belakang

gedung yang sudah pecah. Hal ini disebabkan tidak adanya pengajuan

RKPBU terhadap pemeliharaan gedung tersebut serta kurang adanya

tindak lanjut yang tegas dari atas”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa belum

terlaksananya perawatan secara berat terhadap aset tetap (Barang Milik Daerah)



secara maksimal hal ini ditandai terdapatnya bagian dari kantor Dinas inni yang

mengalami kerusakan parah tapi belum sempat untk diperbaiki.

Selanjutnya masih berdasarkan wawancara dengan ibu Rice Rozalia,

SSTP, M.Si selaku Kasubbag Umum, tentang perlakuan perawatan aset tetap

(Barang Milik Daerah) yang sudah rusak, beliau mengatakan bahwa:

“Perbaikan terhadap bangunan bukan gedung seperti bangunan

tengki air juga berada dalam kondisi yang tidak baik, misalnya saja

lantainya yang sudah pecah dan tiangnya yang sudah berkarat. Hal ini

dikarenakan tidak adanya perlakuan pemeliharaan yang dilakukan,

selain itu juga disebabkan kurangnya perhatian pegawai untuk

merawatnya seta kondisi fisik dari bangunan ini juga sudah tua, namun

hingga saat ini belum dilakukan rencana kebutuhan barangnya”

Berikut dapat dilihat jumlah dan bentuk pemeliharaan aset tetap (Barang

Milik Daerah) yang dilakukan pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kuantan Singingi

Tabel  5.20 : Daftar Barang Pemeliharaan pada Kantor Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (RKPBU 2014)

No. Nama Aset Tetap/Jenis
Barang

Jumlah
Keseluruhan

Jumlah yang
dilakukan
Pemeliharaan

Uraian Pemeliharaan

1 Gedung Kantor 1 1 Perbaikan atap, cat dinding
2 Sepeda Motor 2 1 Service rutin
3 Mobil Strada 2 2 Service rutin
4 Mobil Toyota Kijang 1 1 Service rutin
5 Mobil Barang ligh truck 1 1 Service rutin
6 Boat 2 1 Service rutin
7 Perahu Karet Slinger 1 1 Service rutin
8 Komputer 11 9 Service rutin
9 Laptop 2 1 Service rutin
10 Ac 10 9 Service rutin
11 Televisi 1 - Service rutin



12 Telepon 1 1 Service rutin
13 Mesin Print Fotocopy 1 - Service rutin
14 Printer 8 5 Service rutin
Total 44 33 -

Sumber: Data Olahan 2014

Tabel di atas menjelaskan tentang pemeliharaan aset tetap (Barang Milik

Daerah) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi pada

tahun 2014 dalam bentuk Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit

(RKPBU). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak semua dari aset tetap

dilakukan perawatan secara berkala yang melibatkan tenaga teknisi. Pemeliharaan

hanya terbatas untuk KIB C berupa gedung kantor dan KIB B berupa peralatan

dan mesin yang hanya terbatas pada mesin-mesin kantor dan alat-alat

angkutan/transportasi saja.

Kutipan wawancara masih dengan bapak Samsius selaku sekretaris pada

Dissosnaker, tentang bagaimana perawatan berkala aset tetap (Barang Milik

Daerah) pada Dinas ini, beliau mengatakan:

“Perawatan berkala dilakukan dengan cara melibatkan tenaga

teknisi misalnya saja service rutin terhadap mesin-mesin kantor dan alat-

alat transportasi. Dalam hal ini selalu diajukan Rencana Kebutuhan

Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU). Namun tidak semua barang bisa

dilakukan perawatan berkalanya. Misalnya saja komputer yang ada

pada kantor ini berjumlah 11 unit, namun hanya beberapa dari komputer

tersebut yang bisa diberikan service rutin. Selanjutnya service rutin juga

jarang dilakukan terhadap sepeda motor yang ada pada lingkungan

kantor”



Dengan demikian, tidak semua barang-barang yang ada pada Dinas ini

dilakukan pemeliharaan secara berkalanya, yang mana pemeliharaan secara

berkala biasanya dilakukan dengan service rutin terhadapsemua asset tetap

(Barang Milik Daerah) yang ada.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, ketika jam

istirahat berlangsung yaitu mulai dari pukul 12.00-13.30 sebagian besar mesin-

mesin kantor seperti komputer, mesin print dan mesin fotocopy dibiarkan hidup

atau tidak dimatikan terlebih dahulu, sementara pegawai yang ada sudah tidak lagi

berada ditempat. Hal ini kemungkinan mengakibatkan kerusakan terhadap mesin-

mesin tersebut, karena jam kerja dari mein tersebut terlalu lama tanpa ada masa

istirahatnya.

Masih berdasarkan wawancara dengan bapak Samsius tentang perawatan

ringan terhadap aset tetap (Barang Milik Daerah) yang ada dalam lingkungan

kantor, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk alat-alat angkutan yang status penggunaannya untuk

kegiatan operasional seperti boat dan kereta karet jarang dilakukan

perawatan secara ringan, alat-alat tersebut cendrung terlupakan.

Kendaraan bermotor harus dicuci agar terjaga kondisi fisiknya. Hal ini

merupakan tanggungjawab setiap pengguna barang yang ada dalam

lingkungan kantor tanpa terkecuali. Barang-barang lain yang digunakan

juga cendrung tidak dibersihkan setelah dipakai, misalnya saja buku-

buku kantor yang dibaca tidak selalu diletakkan pada tempatnya

sehingga sering rusak bahkan hilang”



Selanjutnya wawancara dengan Isa Ansori salah seorang pegawai pada

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, tentang perawatan secara ringan yang dilakukan

sehari-hari, beliau mengatakan bahwa:

“Pembersihan sehari-hari terhadap barang-barang kantor

merupakan tanggungjawab cleaning service yang ada disini, misalnya

ruangan yang disapu secara berkala setiap harinya dan jika ada barang-

barang yang berantakan menjadi tanggungjawab mereka untuk

membereskannya, karena itu sudah menjadi tugas mereka”

Dari wawancara di atas jelas terlihat bahwa masih kurangnya kesadaran

pegawai dalam hal perawatan yang dilakukan sehari-hari terhadap barang milik

daerah yang berada dalam ruang lingkup kantor ini, mereka masih beranggapan

bahwa untuk kegiatan pemeliharaan barang sepenuhnya dibebankan kepada

petugas kebersihan yang ada dalam kantor tersebut.

Dengan demikian, agar kondisi fisik terjaga, maka sebaiknya harus

dilakukan pemeliharaan barang secara ringan terhadap semua aset tetap (Barang

Milik Derah) yang ada. Misalnya  kendaraan bermotor harus dicuci minimal satuy

kali seminggu, buku-buku dirapikan pada tempatnya, mesin-mesin kantor

dimatikan ketika jam istirahat, dan mebel kantor dibersihkan dari debu-debu yang

ada. Kemudian dibuthkan keadaran semua pegawai yang ada untuk melakukan

perawatan terhadap barang-barang tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masih

rendahnya sistem pengamanan dan pemeliharaan aset tetap (Barang Milik Daerah)

pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, padahal dalam



ketentuan yang ada, pengamanan harus dilakukan dengan pengamanan

administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan secara hukum. Begitu pula

dengan kegiatan pemeliharaan yang harus dilakukan perawatan secara ringan yang

dilakukan sehari-hari, secara berkala yang melibatkan tenaga teknisi dan

perawatan secara berat yang melibatkan tenaga teknisi. Namun pada tidak semua

ketentuan tersebut terpenuhi secara baik oleh Dinas ini.

8. Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif

didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relefan dengan menggunakan

metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.pelaksanaan

penilaian barang milik daerah dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah dan dapat melibatkan dengan lembaga independen

bersetifikat dibidang penilaian aset.

Untuk melihat tanggapan responden tentang proses penilaian aset tetap

bertujuan untuk melihat kualitas aset tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  5.21 : Tanggapan Responden Tentang Proses Penilaian Aset Tetap
bertujuan untuk melihat kualitas Aset tersebut

No. Jawaban responden frekuensi Persentase (%)
1

2

3

4

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

28

14

7

0

57,14%

28,57%

14,28%

0%



Jumlah 49 100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel di atas dari 49 orang responden mengenai pernyataan

tanggapan responden tentang proses penilaian aset tetap bertujuan untuk melihat

kualitas aset tersebut dominan responden menjawab setuju yakni sebanyak 28

orang (57,14%), 14 orang (28,57%) responden menyatakan kurang setuju, dan 7

orang (14,28%) responden menyatakan tidak setuju.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa responden lebih banyak

menjawab setuju dengan jumlah responden 28 orang (57,14%), maka peneliti

menyimpulkankan bahwa proses penilaian aset tetap pada Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja sudah berjalan dengan baik.

Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

penilaian dilakukan apabila akan dilaksanakan pemanfaatan, dan

pemindahtanganan barang milik daerah. Berikut dijelaskan tahapan dalam

kegiatan penilaian aset tetap (Barang Milik Daerah) pada Kantor Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu:

1. Penilaian barang milik daerah berupa tanah atau bangunan dalam rangka

pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan

oleh Bupati.

2. Penilaian barang milik daerah selain tanah atau bangunan berdasarkan

nilai perolehan dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi fisik

aset tersebut.

3. Penilaian melibatkan penilai independen bersertifikat dibidang penilaian

asset. Penilian barang milik daerah dilaksanakan untuk mendapatkan



nilai wajar, dengan estimasi menggunakan NJOP dan harga pasaran

umum.

Dari penjelasan mengenai penilaian aset tetap (Barang Milik Daerah)

dalam ruang lingkup Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

di atas dapat dilihat bahwa penilaian dapat melibatkan tim independent

bersertifikat, dimana penilaian barang milik daerah dilaksanakan untuk

mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP) dan harga pasaran umum.

Menurut peneliti mengenai penilaian pengelolaan aset tetap (Barang

Milik Daerah) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi,

dapat disimpulkan sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan sudah

adanya tim penilaian independen bersertifikat dalam proses penilaian barang milik

daerah dalam melakukan kegiatan pemindahtanganan aset tetap (Barang Milik

Daerah) serta sudah terlaksananya kegiatan penilaian aset tetap (Barang Milik

Daerah) dengan ketentuan yang ada.

9. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar

berang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat berwenang untuk

membebaskan pengguna atau kuasa pengguna dari tanggungjawab administrasi

dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Untuk melihat tanggapan responden tentang proses penghapusan aset

tetap yang dilakukan di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sudah sesuai

dengan standar ketetapan yang berlaku, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel  5.22 : Tanggapan Responden Tentang Proses Penghapusan Aset
Tetap sudah sesuai dengan Standar Ketetapan

No. Jawaban responden frekuensi Persentase (%)
1

2

3

4

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

28

14

4

3

57,14%

28,54%

8,16%

6,16%

Jumlah 49 100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel di atas dari 49 orang responden mengenai pernyataan

tanggapan responden tentang proses penghapusan aset tetap yang dilakukan di

kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sudah sesuai dengan standar ketetapan yang

berlaku, dominan responden menjawab setuju yakni sebanyak 28 orang (57,14%),

14 orang (28,54%) responden menyatakan kurang setuju, 4 orang (8,16%)

responden menyatakan tidak setuju, dan 3 orang (6,16%) responden menyatakan

sangat tidak setuju.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa responden lebih banyak

menjawab setuju dengan jumlah responden 28 orang (57,14%), maka peneliti

menyimpulkankan bahwa proses penghapusan aset tetap pada Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja sudah berjalan dengan baik.

Dalam penghapusan barang milik daerah, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kuantan Singingi melakukan penghapusan barang milik daerah dari

penghapusan dari daftar pengguna pada Dinas ini. Dimana penghapusan

ditetapkan dengan surat keputusan dari Sekretaris Daerah setelah mendapat

persetujuan Bupati.



Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan

dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud:

a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat

dipindahkankan.

b. Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemusnahan terhadap aset tetap (Barang Milik Daerah) yang

ada pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi ini

dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Bentuk penghapusan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada kantor Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi ialah dapat dilihat

sebagaimana berikut ini:

Tabel  5.23 : Daftar Barang dihapuskan tahun 2014 dari Daftar Inventaris
No Nama

Barang
Merk/Type Dokumen

Kepemilikan
Tahun
Beli

Harga Ket.

1 Boat Dolphin
6.2 Marinir
25

Dolphin 6.2
Marinir 25

- 2012 - -

2 Kursi Putar Meteor APBD 2013 Rp. 725.000 -

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk barang yang dihapuskan dari

daftar inventaris kantor pada periode 2014 adalah Boat Dolphin 6.2 Mariner 25

dan Kursi Putar (Meteor). Dari hal tersebut dapat dilihat untuk periode 2014 tidak

semua dari barang yang rusak atau hilang dilakukan penghapusan barangnya,

padahal pada kantor ini banyak terdapat barang-barang yang berada pada kondisi

rusak (Lihat Tabel 1.1)



Kutipan wawancara dengan ibu Rice Rozalia, SSTP, M.Si selaku

Kasubbag Umum tentang penghapusan aset tetap (Barang Milik Daerah), beliau

mengatakan bahwa:

“Penghapusan barang daerah dilakukan pendataan terlebih

dahulu terhadap barang apa saja yang harus segera dihapuskan,

kegiatan penghapusan barang pada lingkungan kantor ini dilakukan

secara manual tanpa membentuk panitia khusus penghapusan barang

terlebih dahulu. Dimana kegiatan penelitian dan pemeriksaan terhadap

barang yang akan dihapuskan hanya dilakukan pendataan oleh pengurus

barang/bendahara barang yang ada pada ruang lingkup Dinas Sosial

dan Tenaga Kerja”

Dengan demikian, pengajuan barang-barang yang dihapuskan hanya

dilakukan secara manual tanpa membentuk panitia penghapusan barang. Dalam

hal ini harus segera dilakukan pembentukan panitia khusus untuk mendata barang-

barang yang layak untuk dihapuskan pada kantor ini. Sehingga barang yang

berada pada kondisi rusak ataupun hilang bisa segera ditindak lanjuti dan

digantikan dengan barang-barang yang baru.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa belum terlaksananya

kegiatan penghapusan dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi secara baik, yaitu

tidak terlaksananya ketentuan penghapusan yang ada, yang mana berdasarkan

ketentuan yang ada barang yang secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak

dan tidak ekonomis bila diperbaiki seharusnya dilakukan penghapusan untuk



kemudian dilakukan rencana kebutuhan barangnya kembali. Dalam hal ini Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi harus bisa meningkatkan

tata cara penghapusan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang ada.

10. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan

sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan,

dihibahkan, atau disertai sebagai modal pemerintah.

Untuk melihat jawaban responden tentang aset tetap yang dihapuskan

dan masih memiliki nilai ekonomis, dilakukan pelelangan, disumbangkan atau

dihibahkan kepada pihak lain, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  5.24 : Jawaban Responden Tentang Aset Tetap yang dihapuskan
dilakukan Pelelangan, disumbangkan atau dihibahkan kepada
pihak lain

No. Jawaban responden frekuensi Persentase (%)
1

2

3

4

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

21

12

10

6

42,80%

24,48%

20,48%

12,24%

Jumlah 49 100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel di atas dari 49 orang responden mengenai pernyataan

jawaban responden tentang aset tetap yang dihapuskan dan masih memiliki nilai

ekonomis, dilakukan pelelangan, disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak

lain, dominan responden menjawab setuju yakni sebanyak 21 orang (42,80%), 12

orang (24,48%) responden menyatakan kurang setuju, 10 orang (20,48%)



responden menyatakan tidak setuju, dan 6 orang (12,24%) responden menyatakan

sangat tidak setuju.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa responden lebih banyak

menjawab setuju dengan jumlah responden 21 orang (42,80%), maka peneliti

menyimpulkankan bahwa proses aset tetap yang dihapuskan dan masih memiliki

nilai ekonomis, dilakukan pelelangan, disumbangkan atau dihibahkan kepada

pihak lain sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Adapun pokok-pokok pemindahtanganan dalam pengelolaan aset tetap

(Barang Milik Daerah) adalah sebagai berikut:

1. Harus dengan persetujuan DPRD

a. Tanah atau bangunan

b. Selain tanah atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,-

(lima milyar rupiah).

2. Tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:

a. Tanah atau Bangunan

 Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

 Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah

disediakan

 Diperuntukkan bagi pegawai negeri

 Diperuntukkan bagi kepentingan umum

 Dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan,



yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara

ekonomis

b. Selain Tanah dan Bangunan

 Nilai perpaket usulan dibawah 5 milyar

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa dalam hal pemindahtanganan

dilakukan dengan cara dijual, dpertukarkan, dihibahkan atau disertai sebagai

modal pemerintah. Pemindahtanganan ada yang dilakukan dengan cara

persetujuan DPRD dan ada pula yang tanpa persetujuan DPRD namun harus

sesuai dengan penetapan yang ada.

Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

pemindahtanganan dilakukan dengan cara mengajukan usulan pemindahtanganan

barang milik daerah berupa tanah atau bangunan yang tidak memerlukan

persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah atau bangunan kepada

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah atau pengelola barang.

Wawancara dengan bapak Samsius selaku Sekretaris, tentang

pemindahtanganan barang milik daerah, beliau mengatakan bahwa:

“Barang-barang yang telah dihapuskan biasanya dilakukan

pemindahtanganannya, yang dalam hal ini dilakukan pengajuannya

terlebih dahulu kepada Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang.

Ada barang yang dipindahkan kepemilikannya baik secara dijual,

dihibahkan, atau lainnya, yang berdasarkan persetujuan dari DPRD dan

tidak berdasarkan persetujuan DPRD tetapi telah memenuhi ketentuan

yang ada. Sejauh yang kami ketahui pemindahtanganan sudah sesuai

dengan katentuan yang ada”



Berdasrkan penjelasan di atas, menurut peneliti kegiatan

pemindahtanganan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada kantor Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik, hal ini

dapat dilihat pada uraian di atas yang menjelaskan tata cara pemindahtanganan

barang milik daerah yang telah sesuai dengan standarisasi yaitu ada ketentuan

yang harus berdasarkan persetujuan DPRD dan ada pula yang tidak berdasarkan

persetujuan DPRD yang ketentuan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang

ada.

11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman,

bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan

untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan merupakan

usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya

mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi ialah dilakukan

pengawasan oleh Kepala Dinas dengan melaksanakan pemantauan dan penertiban

terhadap pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya.

Kepala Dinas dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit

tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban.



Untuk melihat tanggapan responden tentang proses pembinaan,

pengawasan, dan pengendalian aset tetap yang dilakukan oleh pemerintah daerah

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  5.25 : Tanggapan Responden Tentang Proses Pembinaan,
Pengawasan, dan Pengendalian Aset Tetap yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-
Undangan

No. Jawaban responden frekuensi Persentase (%)
1

2

3

4

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

26

12

7

4

53,06%

24,48%

14,28%

8,16%

Jumlah 49 100%
Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang

proses pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset tetap yang dilakukan oleh

pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 26

orang (53,06%) responden menjawab setuju, 12 orang (24,48%) responden

menjawab kurang setuju, 7 orang (14,28%) responden menjawab tidak setuju, dan

4 orang (8,16%) responden menjawab sangat tidak setuju, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa proses pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset tetap

yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak jawaban responden

menjawab setuju sebanyak 26 orang (53,06%). Hal ini dapat diketahui bahwa



proses pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset tetap yang dilakukan oleh

pemerintah daerah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada Dinas ini Sekretaris Daerah sewaktu-waktu juga melakukan

pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan

pemindahtanganan barang milik daerah dalam rangka penertiban penggunaan,

pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Berdasarkan hal di atas dapat dilihat kegiatan pembinaan, pengawasan

dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Dinas ini, ialah sebagai berikut:

Tabel  5.26 : Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Barang Milik Daerah

No. Kegiatan Pelaksanaan Sasaran
1 Pemantauan dan penertiban palaksanaan

pengelolaan barang milik daerah

Kepala Dinas Dissosnaker

2 Pemantauan dan investigasi
penggunaan, pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah

Sekda Dissosnaker

3
Bimbingan Teknis

Pemda Kuansing Pengurus
Barang

4 Sosialisasi pengelolaan aset tetap
(Barang Milik Daerah)

Pemda Kuansing Dissosnaker

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2014
Pada keterangan tabel di atas dapat dilihat jenis kegiatan yang dilakukan

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal

pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset tetap Barang Milik Daerah).

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa pembinaan, pengawasan

dan pengendalian dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah)

dilaksanakan pemantauan dan penertiban yang dilakukan oleh Kepala Dinas,

melakukan pengawassan fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil

pemantauan dan penertiban, melakukan pemantauan dan investigasi atas



palaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan yang dilakukan

oleh Sekda, melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi pengelolaan aset tetap

(Barang Milik Daerah).

Berdasarkan kenyataan yang peneliti temui kelemahan pengawasan justru

terjadi karena kurangnya perhatian Kepala Dinas terhadap bawahannya. Hal ini

disebabkan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan dalam memperhatikan

kondisi barang-barang yang digunakan oleh pegawai yang ada, dimana pengawass

merasa barang-barang ini selalu berada dalam kondisi baik, dan dirawat oleh

setiap pegawai yang menggunakannya. Padahal menurut pengamatan peneliti

mesi-mesin kantor sering tidak dimatikan ketika jam istirahat. Hal itu dapat

menyebabkan kerusakan yang mendadak pada alat-alat tersebut,  bila tidak

mendapat perhatian yang baik.

Kerusakan-kerusakan kecil tersebut akan menebabkan kerusakan yang

fatal bila tidak langsung ditangani. Kebiasaan demikian yang sulit yang dirubah,

selain kurangnya kesadaran pegawai juga disebabkan kurangnya perhatian dan

pengawasan dari atas dan jarangnya ada teguran dari Kepala Dinas kepada

pegawai yang lalai dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian dengan

adanya pengawasan yang baik dapat membantu kelancaran dalam kegiatan

pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada Dinas ini.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Edra Mandahris salah seorang

pegawai pada kantor ini, beliau mengatakan bahwa:



“Seingat saya, pernah dilakukan kegiatan sosialisasi terhadap

pengelolaan barang milik daerah, itu diadakan beberapa tahun yang lalu

dan hanya satu kali saja. Untuk kegiatan pelatihan biasanya hanya

ditujukan kepada pengurus barang saja, pegawai lain belum pernah

mengikuti kegiatan tersebut. Menurut saya perlu dilakukan sosialisasi

atau penyuluhan tentang pengelolaan barang milik daerah ini lagi,

karena beberapa tahun terakhir banyak dilakukan perbaruan pegawai,

sehingga pegawai baru juga perlu diberikan pengetahuan tentang

pengelolaan barang milik daerah”

Jadi, pengawasan, pengendalian dan pembinaan dapat terorganisasi

dengan baik, dapat saling bekerja sama antara atasan dan bawahannya dan

bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian kegiatan

pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) dapat berjalan sebagaimana

mestinya dan dapat mencegah serta mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang

terjadi, sehingga dapat tercapainya tijuan dari kegiatan pengelolaan aset tetap

(Barang Milik Daerah) yang efektif dan efisien.

12. Pembiayaan

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah

diperlukan pembiayaan untuk kegiatan penyediaan seperti blanko/buku inventaris,

tanda kodefikasi/kepemilikan, pemeliharaan, penerapan aplikasi Sistem Informasi

Barang Daerah (SIMBADA) dengan komputerisasi, tunjangan/insentif

penyimpanan atau pengurus barang dan lain sebagainya. Pembiayaan untuk

keprluaan pengelolaan barang daerah agar direncanakan dan diajukan setiap tahun

melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Untuk melihat tanggapan responden tentang ketentuan pembiayaan aset

tetap di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, sesuai dengan kemampuan dan

ketetapan yang telah dibuat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel  5.27 : Tanggapan Responden Tentang Ketentuan Pembiayaan Aset
Tetap di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, sesuai dengan
Kemampuan dan Ketetapan yang telah dibuat

No. Jawaban responden frekuensi Persentase (%)
1

2

3

4

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

26

14

6

3

53,06%

28,57%

12,24%

6,12%

Jumlah 49 100%
Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang

ketentuan pembiayaan aset tetap di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, sesuai

dengan kemampuan dan ketetapan yang telah dibuat sebanyak 26 orang (53,06%)

responden menjawab setuju, 14 orang (28,57%) responden menjawab kurang

setuju, 6 orang (12,24%) responden menjawab tidak setuju, dan 3 orang (6,12%)

responden menjawab sangat tidak setuju, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

pembiayaan aset tetap di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dilaksanakan

sesuai dengan kemampuan dan ketetapan yang telah ditetapkan

Berdasarkan data di atas, diketahui lebih banyak jawaban responden

menjawab setuju sebanyak 26 orang (53,06%). Hal ini dapat diketahui bahwa

pembiayaan aset tetap di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, sudah sesuai

dengan kemampuan dan ketetapan yang telah ditetapkan.



Pelaksanaan pembiayaan dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap

(Barang Milik Daerah) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan

Singingi ialah berpedoman pada tahapan berikut ini:

1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik

daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada APBD.

2) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah

yang menghasilkan pendapat dan penerimaan daerah, dapat diberikan

insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas

dapat diberikan tunjangan khusus yang besarannya disesuaikan

dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan

keputusan Bupati.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat tentang pelaksanaan

pembiayaan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada kantor Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dimana anggaran pembiayaan

berawal dari beban APBD, pemberian insentif kepada pegawai yang

melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dan penyimpanan barang dan

pengurus barang yang diberikan tunjangan khusus.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan ibu Yenny Meidarti, S.Sos

selaku Kasubbab Keuangan tentang kegiatan pembiayaan aset tetap (Barang Milik

Daerah), beliau mengatakan bahwa:



“Dari segi pembiayaan bisa dikatakan sudah memadai, seperti

pengurus barang diberikan tunjangan yang sesuai dengan beban tugas

yang dilaksanakan, dan kiranya besarnya tunjangan sudah mencukupi.

Kemudian besarnya pembiayaan untuk melakukan kegiatan

pemeliharaan, pembukuan, pembelian blanko, dan yang lainnya memang

tidak terlalu besar tapi kiranya sudah mencukupi. Pembiayaan yang

dilakukan memang harus disesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan.

Jadi, kegiatan pembiayaan secara umum sudah berjalan dengan

ketentuan yang ada”

Dengan demikian pembiayaan dilakukan dalam rangka tertib administrasi

pengelolaan barang milik daerah dengan memberikan insentif dan tunjangan

kepada pegawai yang melakukan pengelolaan barang milik daerah. Dan

pembiayaan untuk kegiatan seperti penediaan blanko/buku inventaris, tanda

kodefikasi/kepemilikan, pemeliharaan, penerapan aplikasi Sistem Informasi

Barang Daerah.

Dari hasil keterangan di atas dan ditambah dengan hasil wawancara pada

responden di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal pembiayaan pada

pelaksanaan pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) sudah berjalan dengan

baik, hal ini dapat dilihat pada pengurus brang yang telah diberikan tunjangan

yang cukup. Pembiayaan untuk keperluan pengelolaan barang daerah agar

direncanakan dan diajukan setiap tahun melalui APBD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.



13. Tuntutan Ganti Rugi

Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang milik

daerah, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang

sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan

penyimpanan atau pengurus barang berupa tuntutan ganti rugi yang karena

perbuatannya merugikan daerah. Setiap aset tetap yang hilang baik yang

dilakukan bendahara maupun oleh pejabat atau pegawai berdasarkan kelalaiannya

harus dilakukan tuntutan ganti rugi aset/barang milik daerah  agar tetap terjaga

dengan baik.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang proses pelaksanaan

tuntutan ganti rugi di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sudah sesuai dengan

standarisasi yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  5.28 : Tanggapan Responden Tentang Proses Pelaksanaan Tuntutan
Ganti Rugi di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sudah
sesuai dengan Standarisasi yang telah ditetapkan

No. Jawaban responden frekuensi Persentase (%)
1

2

3

4

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

7

24

12

6

14,28%

48,97%

24,48%

12,24%

Jumlah 49 100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel di atas dari 49 responden tentang proses pelaksanaan

tuntutan ganti rugi di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sudah sesuai dengan

standarisasi yang telah ditetapkan rata-rata responden menjawab kurang setuju

yakni 24 orang (48,97%) responden, sedangkan menjawab sangat tidak setuju 6



orang (12,24%), setuju 7 orang (14,28%) responden, dan 12 orang (24,48%)

reesponden tidak setuju.

Berdasarkan pernyataan di atas 24 orang (48,97%) responden rata-rata

menjawab kurang setuju. Hal ini membuktikan bahwa proses pelaksanaan

tuntutan ganti rugi di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja belum berjalan sesuai

dengan standarisasi yang telah ditetapkan.

Pada setiap SKPD yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi sudah ditegaskan

pelaksanakan tuntutan ganti rugi tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran

hukum atas pengelolaan barang millik daerah diselesaikan melalui

tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebaimana

dimaksud di atas dapat dikenakan snksi administrasi atau sanksi

pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan di atas mengenai tuntutan ganti rugi pada Dinas Sosial

dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi ialah dilaksanakan tuntutan ganti

rugi terhadap kerugian daerah dan selanjutnya diberi sanksi administratif atau

sanksi pidana sesuai peratiran perundang-undangan.

Tetapi pada kenyataannya belum terlaksananya tindakan yang tegas

terhadap barang-barang yang berada dalam kondisi rusak bahkan hilang pada

kantor ini. Berikut kutipan wawancara dengan bapak Samsius selaku Sekretaris,

tentang pelaksanaan tuntutan ganti rugi, beliau mengatakan bahwa:



“Dalam hal tuntutan ganti rugi sejauh ini memang belum ada

tindakan yang tegas terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pegawai

yang menyebabkan kerusakan atau hilangnya barang milik daerah yang

ada pada unit pemakai. Tidak adanya tindak lanjut penanganannya

secara hukum terhadap barang daerah yang hilang ataupun rusak

dikarenakan memang tidak diketahui siapa yang paling

bertanggungjawab terhadap hilangnya barang-barang tersebut, yang

mana sesuai dengan ketentuan yang ada tuntutan ganti rugi barang tidak

dapat dilakukan atas dasar sangkaan atau dugaan semata, akan tetapi

harus didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya”

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem

pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada kantor Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi mengenai pelaksanaan tuntutan ganti

rugi belum berjalan sesuai dengan standarisasi yang ditentukan. Hal ini ditandai

dengan tidak adanya tindak lanjut tuntutan ganti rugi terhadap barang-barang yang

hilang ataupun rusak dikarenakan memang tidak diketahui siapa yang paling

bertanggungjawab terhadap barang-barang tersebut.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang setiap kerugian daerah

akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan aset

tetap diselesaikan melalui ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel  5.29 : Tanggapan Responden Tentang Setiap Kerugian Daerah
akibat Kelalaian, Penyalahgunaan atau Pelanggaran Hukum
atas Pengelolaan Aset Tetap diselesaikan melalui Ganti Rugi

No. Jawaban responden frekuensi Persentase (%)
1

2

3

4

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

9

24

10

6

18,31%

48,97%

20,48%

12,24%

Jumlah 49 100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan tabel di atas dari 49 responden tentang setiap kerugian

daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas

pengelolaan aset tetap diselesaikan melalui ganti rugi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan rata-rata responden menjawab kurang setuju yakni 24 orang

(48,97%) responden, sedangkan menjawab sangat tidak setuju 6 orang (12,24%),

tidak setuju 10 orang (20,48%) responden, dan 9 orang (18,31%) responden

setuju.

Berdasarkan pernyataan di atas 24 orang (48,97%) responden rata-rata

menjawab kurang setuju. Hal ini membuktikan bahwa setiap kerugian daerah

akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan aset

tetap tidak diselesaikan melalui ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Dengan demikian, tuntutan ganti  rugi harus ditegaskan terhadap siapa

saja yang mengakibatkan barang milik daerah yang berada dalam keadaan hilang

ataupun rusak. Sehingga setiap pihak yang mengakibatkan kelalaian tersebut



merasa jerah dan selalu berhati-hati dalam menggunakan barang milik daerah

serta selalu berupaya merawatnya dengan baik.

5.3 Pembahasan Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Aset
Tetap (Barang Milik Daerah) Pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

Setelah menjelaskan hasil penelitian dari observasi, angket dan

wawancara dalam penjelasan di atas, maka berikut ini akan dijelasskan

pembahasan tentang hasil rekapitulasi dari keseluruhan peneltian, yaitu sebagai

berikut:

Setelah ketiga belas (13) indikator dibahas dalam uraian di atas maka

untuk mengetahui bagaiman secara keseluruhan implementasi peraturan daerah

Kabupaten Kuantan Singingi nomor 13 tahun 2011 tentang pengelolaan aset tetap

(Barang Milik Daerah) pada kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kuantan Singingi, berikut ini penulis sajikan rekapitulasi dari keseluruhan

jawaban responden yang ada sesuai dengan tabel 5.30 berikut ini:



Tabel  5.30 : Rekapitulasi Keseluruhan Jawaban Responden

No. Indikator S Ks Ts Sts Jumlah
Responden

1 Perencanaan 23 43 19 13 98
2 Pengadaan 51 31 10 6 98

3
Penerimaan, pemanfaatan
dan penyaluran

38 39 14 7 98

4 Penggunaan 7 12 21 9 49
5 Penatausahaan 6 27 12 4 49
6 Pemanfaatan 17 47 22 12 98

7
Pengamanan dan
Pemeliharaan

6 27 12 7 49

8 Penilaian 28 14 7 0 49
9 Penghapusan 28 14 4 3 49
10 Pemindahtanganan 21 12 10 6 49

11
Pembinaan, Pengawasan
dan Pengendalian

26 12 7 4 49

12 Pembiayaan 26 14 6 3 49
13 Tuntutan Ganti Rugi 16 48 22 12 98

Jumlah 293 337 166 86 882

Persentase 33,21% 38,20% 18,82% 9,75% 100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Lapangan 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang

keseluruhan indikator dalam penelitian ini sebanyak 337 orang (38,20%)

responden menjawab kurang setuju, 166 orang (18,82%) responden menjawab

tidak setuju, responden yang menjawab setuju 293 orang (33,21%) dan yang

menjawab sangat tidak setuju 86 orang (9,75%) responden.

Dari rekapitulasi tabel di atas dapat diketahui frekuensi option sebagai
berikut:

A = 293
B = 337
C = 166
D = 86

Untuk mencari persentase rata-rata rekapitulasi di atas dapat digunakan

rumus sebagai berikut:



N = Fa + Fb + Fc + Fd

= 293 + 337 + 166 + 86

= 882

Selanjutnya adalah mencari F terlebih dahulu dengan cara memberikan

bobot untuk masing-masing pilihan (option) yaitu:

Option A dengan bobot 4

Option B dengan bobot 3

Option C dengan bobot 2

Option D dengan bobot 1

Dari bobot yang telah diberikan nilai di atas, maka dapatlah diperoleh F

sebagai berikut:

Frekuensi option A = 293×4 = 1172

Frekuensi option B = 337×3 = 1011

Frekuensi option C = 166×2 = 332

Frekuensi option D =   86×1 = 86

Jumlah F = 2601

Berdasarkan jumlah yang telah diperoleh di atas maka dapat dicari

persentase rata-rata kualitatifnya (Husaini Usman, 2009:146) sebagai berikut:

= FNx100 ÷ 4
=

..
=

( )( )
=

××



=

= 73,72

Dari persentase  rata-rata kualitatif yang diperoleh di atas adalah

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun

2011 Tentang Pengelolaan aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Dinas Sosial

dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk memahami maksimal atau

belum maksimalnya Pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan aset Tetap maka akan diberi

ukuran, menurut Husaini Usman sebagai berikut:

Maksimal : 76-100%

Kurang : 51-75%

Tidak Maksimal : 26-50%

Sangat Tidak Maksimal :0-25%

Dari rekapitulasi kuesioner tentang Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan aset

Tetap (Barang Milik Daerah) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kuantan Singingi menunjukkan bahwa pengimplementasian Peraturan Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan aset

Tetap pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi tersebut

dalam kategori yang belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari persentase rata-

rata yang berjumlah 73,72% yang dikategorikan belum maksimal.



5.4 Hambatan-hambatan dalam Pengimplementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan aset Tetap Tetap (Barang Milik Daerah) Pada Kantor Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) terdapat hambatan-

hambatan yang dihadapi. Hambatan dapat berasal dari dalam Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi ataupun dari pihak lain yang juga

terkait dalam hal pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah).

Adapun hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah)

ialah kelemahan pada hal yang sangat mendasar yaitu mengenai sumber daya

manusia yang belum memadai dan kurang berkompeten dalam hal pengelolaan

barang aset tetap (Barang Milik Daerah), seperti masih lemahnya tingkat

pemahaman terhadap pengelolaan aset tetap sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku, serta kurang maksimalnya kinerja pengurus barang yang barada

pada ruang lingkup Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan singingi.

Lemahnya kinerja pengurus barang ini ditandai dengan penyusunan

rencana kebutuhan barang yang belum sesuai dengan barang-barang yang benar-

benar dibutuhkan, pencatatan administrasi yang belum lengkap, penyusunan

rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit yang belum dilakukan pada

keseluruhan aset tetap, serta tugas pengurus barang yang lain yang belum berjalan

sesuai ketentuan yang ada. Kemudian masih kurangnya tenaga ahli di kantor

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi yang profesional

dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah).



Hambatan lain yang ditemui ialah sarana yang digunakan untuk mendata

semua barang milik daerah yang ada pada kantor ini belum memadai, seperti

pengurus barang yang sebenarnya membutuhkan satu unit komputer/laptop yang

khusus digunakan untuk mengelola data aset tetap (Barang Milik Daerah)

mengingat begitu kompleksnya kegiatan pengelolaan aset tetap (Barang Milik

Daerah) tersebut, namun pada saat ini masih belum ada, sehingga kegiatan

pengurus barang selalu terkendala karena harus berbagi sarana dengan pegawai

lain untuk melaksanakan tugas yang lain pula. Selain itu juga dibutuhkan lemari

khusus yang aman untuk menyimpan dokumen-dokumen aset tetap.

Kurangnya kesadaran setiap pegawai untuk melakukan tindakan

perawatan pada setiap aset tetap (Barang Milik Daerah) pada Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana sebenarnya tanggungjawab

terhadap kondisi aset tetap (Barang Milik Daerah) yang ada dalam ruang lingkup

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tidak hanya dibebankan kepada pengurus barang

saja, tetapi juga tanggungjawab pegawai yang ada. Kurangnya rasa memiliki

setiap pegawai terhadap barang milik daerah yang ada dalam ruang lingkup Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja, serta kesadaran yang kurang dari setiap pegawai akan

tanggungjawab yang diberikan dalam hal pemakaian atau penggunaan aset tetap

(Barang Milik Daerah).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan hambatan-hambatan yang

dihadapi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dalam

pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) ini ialah sebagai berikut:



1. Sumber daya manusia yang belum memadai dan kurang berkompeten

dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah), masih

kurangnnya tenaga ahli di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kuantan Singing yang profesional dalam pengelolaan aset

tetap (Barang Milik Daerah).

2. Kurang maksimalnya kinerja pengurus barang yang berada dalam

ruang lingkup Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan

Singingi.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang

kegiatan pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah).

4. Kurangnya kesadaran setiap pegawai untuk melakukan tindakan

perawatan pada setiap aset tetap (Barang Milik Daerah) pada Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Kurangnya rasa memilik setiap pegawai terhadap barang milik daerah

yang ada dilingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, serta

kesadaran yang kurang dari setiap pegawai akan tanggungjawab yang

diberikan dalam hal pemakaian atau penggunaan aset tetap (Barang

Milik Daerah).

5.5 Upaya-upaya dalam Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik
Daearah)

Dengan adanya hambatan-hambatan yang telah diuraikan di atas, Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi berupaya untuk mengatasi

hanbatan yang timbul dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah). Dalam



pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada Dinas

Sosial dan Tenagga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi sabagai berikut:

1. Upaya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

untuk mengatasi hambatan-hambatan tentang masih terbatasnya

sumber daya manusia dan tenaga yang terampil dibidangnya yaitu

Kepala Dinas berusaha semaksimal mungkin untuk membina kerja

sama yang baik sesama pegawai dalam hal pengelolaan aset tetap

(Barang Milik Daerah).

2. Kegiatan pengelolaan aset tetap merupakan rangkaian kegiatan yang

sangat kompleks dan membutuhkan tingkat  pemahaman dan keahlian

yang tinggi terhadap pengelolaan aset tetap tersebut, oleh karena itu

Dinas ini berupaya untuk melakukan bimbingan teknis (BINTEK)

agar lebih memahami dan terarah dalam menjalankan pengelolaan aset

tetap (Barang Milik Daerah) yang ada dalam ruang lingkup Dinas ini.

3. Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan aset tetap (Barang Milik

Daerah), dengan tujuan semua pihak yang terkait dalam pengelolaan

aset tetap (Barang Milik Daerah) tersebut bisa memahami tata cara

pengelolaan aset tetap yang baik.

Mendatangkan Tim penilai independent bersertifikat dalam proses kegiatan
penilaian aset tetap (Barang Milik Daerah) pada kantor Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan penilaian terhadap aset tetap
biasanya dilakukan ketika akan dilakukan pemindahtanganan terhadap barang
milik daerah.


