
BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh peneliti pada bab-bab

sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan penelitian yang telah dilakukan

terhadap 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. Adapun hasil

kesimpulan tersebut yang secara ringkas dapat disajikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini tentang pengelolaan aset

tetap (Barang Milik Daerah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi Nomor 13 Tahun 2011 pada kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan secara optimal, dikarenakan ada

beberapa dari siklus pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) yang belum

berjalan dengan baik yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Berdasarkan data sekunder (Tabel 5.4) dan observasi yang dilakukan, tidak

semua Kartu Inventaris Barang (KIB) diajukan Rencana Kebutuhan Barang

Unit (RKBU). Berdasarkan wawancara dan kuesioner yang diajukan kepada

responden, kurang adanya perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang

matang, yang mana dalam penyusunan rencana kebutuhan barang sering

kali kurang sesuai dengan barang-barang yang benar-benar dibutuhkan,



serta belum optimalna kinerja pengurus barang dalam melakukan

penyusunan rencana kebutuhan barang

b. Pengadaan

Berdasarkan dari wawancara, kuesioner, observasi dan dat sekunder pada

(Gambar 5.1), pengadaan barang dilakukan dengan dibentuknya panitia

pengadaan barang dan panitia penerima pengadaan barang serta telah

disampaikannya laporan oleh Kepala Dinas tentang hasil pengadaan barang

yang dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan dokumen lainnya.

c. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

Berdasarkan dari wawancara, kuesioner, observasi dan data sekunder pada

(Gambar 5.2),  penerimaan barang dilakukan oleh pejabat terkait yang

sekaligus melaksanakan penyimpanan barang dan melakukan tugas

administrasi penerimaan barang milik daerah. Selanjutnya dilakukan

penyaluran barang milik daerah yang telah ditetapkan penggunaannya.

Penyaluran dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang

(SPPB). Penyimpan barang membuat laporan hasil penerimaan,

penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah. Dari wawancara

diperoleh bahwa pegawai yang ditunjuk sebagai penerima, penyimpan dan

penyaluran barang ialah pengurus barang pada Dinas ini, artinya pengurus

barang dalam hal ini mempunyai tugas ganda.

d. Penggunaan



Berdasarkan dari data sekunder pada (Tabel 5.12) dalam penggunaan barang

telah ditetapkan status penggunaan barang, baik untuk penyelenggaraan

tugas dan fungsi dinas ini, ataupun untuk dioperasikan pihak lain dalam

rangka menjalankan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi dinas

bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara, kuesioner dan observasi

menyatakan bahwa ada sebagian pegawai yang terkadang menggunakan

barang diluar dari jam kantor dan diluar dari kepentingan kantor.

e. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan dengan cara pembukuan, inventarisasi dan

pelaporan. Berdasarkan wawancara, kuesioner dan data sekunder diperoleh,

belum terdatanya keseluruhan Kartu Inventaris Barang (KIB) pada kegiatan

pembukuan, dan inventarisasi tidak terlaksana pada KIB E berupa aset tetap

lainnya. Sementara untuk kegiatan pelaporan dilaksanakan pembuatan

laporan semesteran barang dan laporan tahunan barang berupa LBPS dan

LBPT.

f. Pemanfaatan

Pemanfaatan dilakukan apabila ada barang yang tidak digunakan tetapi

memiliki nilai guna, maka SKPD yang bersangkutan disarankan untuk

melakukan kegiatan pemanfaatan. Berdasarkan wawancara dan kuesioner

diperoleh hasil bahwa tidak ada kegiatan pemanfaatan yang berjalan pada

kantor ini, dalam ini tidak ada terjadi permasalahan dikarenakan kegiatan

pemanfaatan baru boleh dilakukan apabila terdapat barang-barang yang



tidak digunakan tetapi masih berdaya guna dalam ruang lingkup SKPD yang

bersangkutan

g. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) belum berjalan dengan baik

dikarenakan tidak maksimalnya pelaksanaan pengamanan dan

pemeliharaan, berdasarkan tabel 5.18 dan tabel 5.19 membuktikan bahwa

pengamanan yang belum baik yang terdiri dari pengamanan hukum yang

belum optimal seperti belum lengkapnya dokumen kepemilikan. Sedangkan

pemeliharaan meliputi perawatan ringan, perawatan berkala dan perawatan

berat. Tabel 5.20 membuktikan bahwa tidak semua aset tetap dilakukan

perawatan berkala yang dimasukkan kedalam Rencana Kebutuhan

Pemeliharaan Barang Unit.

h. Penilaian

Berdasarkan  data sekunder yang diperoleh dalam penelitian pengelolaan

aset tetap (Barang Milik Daerah) pada tinas ini telah melibatkan tim penilai

independen bersertifikat dalam proses penilaian barang milik daerah

terutama ketika dilakukan pemindahtanganan aset tetap (Barang Milik

Daerah) dengan pihak lain, serta sudah terlaksananya kegiatan penilaian aset

tetap sesuai dengan ketentuan yang ada.

i. Penghapusan

Penghapusan dilakukan apabila barang tidak dapat digunakan, tidak dapat

dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan, serta alasan lain sesuai

ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan wawancara dan kuesioner



ditemui pelaksanaan penghapusan dilaksanakan secara manual tanpa

membentuk panitia khusus penghapus barang.

j. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan barang milik daerah meliputi pemindahtanganan

berdasarkan persetujuan DPRD dan ada pula yang tidak perlu dengan

persetujuan DPRD. Pemindahtanganan dilakukan dengan dijual,

dipertukarkan, dihibahkan atau disertai sebagai modal pemerintah.

k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Dilaksanakannya pemantauan dan penertiban yang dilakukan oleh Kepala

Dinas. Berdasarkan observasi kelemahan pengawasan justru terjadi karena

kurangna perhatian Kepala Dinas terhadap bawahannya, pengawas merasa

barang-barang ini selalu berada dalam keadaan baik, dan dirawat oleh setiap

pegawai yang menggunakannya.

l. Pembiayaan

Pembiayaan pada pelaksanaan pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah)

ditandai dengan memberi tunjangan kepada pengurus barang. Pembiayaan

untuk keperluan pengelolaan barang milik daerah yang direncanakan dan

diajukan setiap tahun melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

m. Tuntutan Ganti Rugi

Berdasarkan hasil wawancara, tidak adanya tindak lanjut tuntutan ganti rugi

terhadap barang-barang yang hilang ataupun rusak dikarenakan memang

tidak diketahui siapa yang paling bertanggungjawab terhadap hilangnya



barang-barang tersebut. Tuntutan Ganti Rugi barang tidak dapat dilakukan

atas dasar sangkaan atau dugaan semata, akan tetapi harus didasarkan pada

kenataan yang sebenarnya.

2. Dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik  Daerah) pada kantor Dinas Sosial

dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan secara optimal

dikarenakan hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu mulai dari kurangnya

sumber daya manusia yang berkompeten, kurang maksimalnya kinerja

pengurus barang, kurangnya kesadaran aparat pemerintah. Terbatasnya sarana

dan prasarana, dan kurangnya rasa memiliki terhadap barang milik daerah.

3. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan ialah berusaha semaksimal mungkin

untuk membina kerjasama yang baik dengan sesama pegawai dalam hal

pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah), melakukan bimbingan teknis

(BIMTEK), melakukan sosialisasi tentang pengelolaan aset tetap (Barang

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

Singingi.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran-saran

untuk mengatasi permasalahan yang ada, adapun saran-saran yang penulis

sampaikan ialah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 tahun 2011 tentang pengelolaan

aset tetap pada kantor  Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kuantan Singingi, penulis berharap agar pengelolaan aset tetap (Barang



Milik Daerah) harus segera ditingkatkan khususnya pada aspek

perencanaan kebutuhan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran,

penatausahaan, pengamanan dan  pemeliharaan, pengawasan,

penghapusan dan tuntutan ganti rugi.

2. Diharapkan adanya kepedulian setiap pegawai dan pengurus barang yang

berada pada SKPD yang bersangkutan, agar bisa saling bekerja sama dan

memiliki rasa kepedulian yang tinggi untuk sama-sama menjaga serta

merawat semua aset tetap  (Barang Milik Daerah).

3. Meninggkatkan pengamanan secara fisik terhadap barang milik daerah,

misalnya dengan mengadakan garasi untuk alat transportasi, pemagaran

untuk gedung, pintu berlapis dan pemberian kunci ganda sehingga barang

terlindung kondisi fisiknya.

4. Menindak lanjuti barang-barang yang hilang atau rusak akibat kelalaian

pegawai secara hukum dengan meningkatkan pelaksanaan tuntutan ganti

rugi barang secara tegas, minimal memberikan sanksi administratif.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat serta bisa

menjadi bahan informasi bagi Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kantor Dinas lainnya yang berhubungan dengan

pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah).


