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SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PADA BIMBINGAN TEKNIS PENYIMPAN BARANG
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Tanggal 18 Juni 2008
Para undangan dan peserta Bimbingan Teknis yang berbahagia,
selamat pagi dan salam sejahtera.
Sebelum memulai sambutan ini, sebagai Insan dan umat yang
beragama, pantaslah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan
Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pula, kita dapat
berkumpul bersama dalam rangka mengikuti acara pembukaan Bimbingan
Teknis Penyimpan Barang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008
dalam keadaan sehat wal’afiat.
Saudara-saudara sekalian,
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dengan tugas dan
tanggung jawab pemerintah yang semakin beragam dan kompleks, serta
tuntutan pelayanan yang sedemikian rupa, mengharuskan kita di jajaran
pemerintah daerah ini untuk menertibkan dan menyempurnakan berbagai
hal, termasuk di dalamnya Penyimpanan Barang Daerah.
Barang Ddaerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat, harus dikelola dengan baik, benar serta akuntabel.
Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, baik Gubernur
sebagai Pemegang Kekuasaan Penyimpan Barang Daerah, Sekretaris
Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah, sedangkan Biro
Perlengkapan Pembantu Pengelola Barang dan Pusat Informasi Barang
Milik Daerah serta Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna Barang Milik
Daerah, hingga Para Pengurus dan Penyimpan Barang, seharusnya dapat
menjalankan pengelolaan barang dengan benar dan profesional di masingmasing unit kerjanya.
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Saudara-saudara sekalian,
Perlu diketahui bahwa realitanya cukup banyak permasalahan
di bidang Penyimpan Barang Milik Daerah, yang sampai sekarang masih
belum terselesaikan, sehingga dirasakan menghambat upaya
mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah itu.
Setiap tahapan pada siklus Penyimpan Barang Daerah masih
terdapat permasalahan yang sangat rumit untuk ditanggulangi oleh
para unsur pengelola maupun pengguna barang milik daerah secara
individual dan parsial sekaligus dapat menjawabnya dengan akurat dan
benar dari hambatan yang sedang kita hadapi bersama.
Pengelolaan Barang Milik Daerah dimulai dari tahapan
perencanaan
kebutuhan
barang,
penganggaran,
pengadaan,
penyimpanan hingga pendistribusiannya, selalu ada permasalahan.
Demikian halnya pada tahapan pemanfaatan, penatausahaan/
inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, pembinaan, pengendalian
dan pengawasan hingga perubahan status hukum serta tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi barang.
Permasalahan yang ditemukan bukan saja pada tataran
legalitas formal yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang
dirasakan ada yang bertentangan, serta belum tegas penerapannya
sehingga data validasi barang pada setiap unit kerja masih belum up to date.
Selain itu bahwa azas kepastian nilai Pengelolaan Barang Milik
Daerah harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai barang
dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahan tanganan
barang milik daerah serta penyusunan Neraca Pemerintah.
Permasalahan yang dirasakan klasik lainnya juga
ditemukan pada tataran praktis, karena di hadapan pada
sumber daya manusia, prasana dan sarana kerja,
operasional dan komitmen yang belum tinggi dari berbagai

masih terus
kemampuan
pembiayaan
pihak.

Dampak dan permasalahan tersebut telah mengakibatkan
belum tertibnya administrasi Penyimpan Barang Milik Daerah, sehingga
dapat menimbulkan kerugian daerah, seperti tidak efektif dan
efisiennya pendayagunaan barang, penyaluran barang dan persediaan
barang di gudang (stock opname) sehingga permasalahan data
inventaris belum valid, sehingga tidak menutup kemungkinan hilangnya
barang pemerintah daerah.
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Oleh karena itu, Bimbingan Teknis Penyimpan Barang Daerah
kali ini sangat penting dan strategis dalam rangka kita meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan di bidang Penyimpan Barang Daerah.
Melalui penyelenggaraan Bimtek ini para peserta yang baru
ditunjuk sebagai pengelola barang akan mendapatkan informasi atau
pengetahuan serta keterampilan di bidang penyimpanan barang
Daerah. Sedangkan bagi peserta yang sudah pernah mengelola barang
Daerah akan memperolah penyegaran dan bahkan informasi atau
kebijakan baru di dalam mendukung pelaksanaan tugasnya.
Melalui penyelenggaraan Bimtek ini para peserta juga dapat
saling tukar-menukar informasi, serta mendiskusikan permasalahan di
bidang administrasi Penyimpan Barang Daerah milik Daerah, guna
mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi.
Tanpa kita duduk bersama mendiskusikan permasalahan yang
mengglobal dan kompleks tersebut, cukup sulit untuk dapat
mewujudkan Tertib Administrasi Penyimpanan Barang Milik Daerah
secara tertib dan akuntabel.
Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya jika pada kesempatan
ini saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Biro Perlengkapan
sebagai koordinator terhadap teknis administrasi Penyimpan Barang
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, karena
telah berupaya maksimal serta tanggap di dalam upaya meningkatkan
SDM Penyimpan Barang Milik Daerah.
Dengan meningkatnya pengetahuan serta keterampilan SDM
diharapkan Penyimpan Barang Daerah dapat diselenggarakan secara
lebih tertib dan profesional.
Saudara-saudara sekalian,
Akhirnya, kepada para peserta Bimtek sekalian, saya harapkan
kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga Saudarasaudara dapat menerima transfer informasi dan pengetahuan yang
sangat diperlukan bagi pelaksanaan tugas secara lebih optimal.
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Selanjutnya saya harapkan agar pengetahuan dan keterampilan
yang akan Saudara-saudara peroleh pada Bimtek ini hendaknya
diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sehingga Penyimpan Barang Milik Daerah benar-benar dapat
memberikan manfaat di dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan
pembangunan.
Hendaknya tidak ditemukan adanya penyalahgunaan barang
daerah, tetapi sebaliknya Penyimpan Barang Milik Daerah merupakan
bagian yang sangat vital dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, oleh
sebab itu tata pembukuan Penyimpanan Barang di masing-masing unit
kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dibuat
secara lebih tertib dan benar.
Untuk itu, saudara-saudara sekalian harus obyektif melihat
permasalahan yang ada, serta terbuka untuk melakukan koreksi diri
sendiri sekalipun, jika permasalahan tersebut bersumber dan diri kita
sendiri.
Di pundak saudara-saudaralah ditumpukan harapan untuk
membantu penertiban dan penyempurnaan administrasi Penyimpan
Barang Daerah.
Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan ini. Dengan mengucapkan Atas nama Bapak Putra dan Roh
Kudus, Bimbingan Teknis Penyimpan Barang Milik Daerah Tahun 2008 di
Pontianak, secara resmi saya nyatakan dibuka.
Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Selamat
mengikuti Bimtek.

