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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

Dari uraian-uraian yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti 

mencoba mengambil kesimpulan dari penelitian  yang telah dilakukan 

terhadap Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Bina Marga / Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Provinsi Riau. 

Adapun dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Analisis 

Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Bina Marga / Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan ruang Provinsi Riau, dapat diketahui bahwa pengelolaan aset tetap 

peralatan dan mesin pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau, yang kini telah 

berganti nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi 

Riau ditinjau dari indikator yang ada : 

1. Berdasarkan penatausahaan, adanya pergantian SOTK ( Satuan 

Organisasi Tata Kerja ) mengakibatkan perpindahan aset peralatan dan 

mesin serta personil ke posisi atau unit kerja yang baru, sehingga 

proses penatausahaan aset  belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. 

Selain itu masih ditemukan beberapa data aset yang tidak akurat, 

seperti beberapa status kepemilikan tanah, BPKB Kendaraan, dan 

Nomor Polisi kendaraan yang tidak tercantum dalam Kartu 

Inventarisasi Aset. 

2. Berdasarkan pemindahtanganan,   pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan ruang Provinsi Riau saat ini pemindahtanganan aset peralatan 
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dan mesin yang ada belum termonitor seluruhnya disebabkan adanya 

perpindahan SOTK ( Susunan Organisasi Tata Kerja ) yang diiringi 

dengan perpindahan aset ( pemindahtanganan aset ) pada Bidang atau 

Unit kerja tertentu. 

3. Berdasarkan penilaian aset, dapat disimpulkan bahwa penilaian aset 

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau telah 

dilakukan oleh tim yang independeen yakni BPKAD ( Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ) .Serta apabila ingin melakukan 

penjualan terhadap aset, maka harus berdasarkan pada prosedur dan 

persetujuan dari Gubernur Riau.  

4.  Berdasarkan pemeliharaan, pemeliharaan aset peralatan dan mesin 

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau telah 

dilakukan dengan cara pengecekan dan servis oleh teknisi pada 

masing-masing bagian atau unit kerja. 

5. Kemudian selanjutnya berdasarkan Pengawasan dan Pengendalian, 

peneliti melihat masih kurangnya pengetahuan aparatur  mengenai 

sistem informasi manajemen aset yang pada dasarnya bermanfaat 

dalam pengawasan dan pengendalian aset tetap pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. 

6.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memberikan 

saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan sehingga tercapainya 

manajemen pengelolaan aset tetap pada dinas Bina marga / dinas pekerjaan 
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umum dan penataan ruang provinsi riau efektif dan efisien di dalam 

penggunaannya. Adapun saran tersebut yaitu sebagai berikut : 

1. Sebaiknya setelah personil / ASN pada bidang yang baru telah lengkap, 

maka monitoring dan pengecekan aset segera dilakukan agar jumlah dan 

kondisi aset pada tiap bidang dapat diketahui dengan akurat dan 

bermanfaat untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di Bidang 

KePUPRan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas Pembantuan. 

2. Sebaiknya dalam proses penataushaan aset, data yang dimasukan/ 

dicantumkan lebih akurat dan lengkap, agar meningkatnya akuntabilitas 

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau 

3. Sebaiknya diadakan seminar tentang sistem informasi manajemen aset  

untuk seluruh personil / ASN agar proses pengendalian aset lebih 

maksimal.  

 

 

 


