
 i 

ABSTRAK 

 

ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP ( BARANG MILIK NEGARA 

ATAU DAERAH ) PADA DINAS BINA  MARGA PROVINSI  RIAU 

 

Oleh :  

 

PUJA AFWANDA MAYAKO 

NIM. 11475204969 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan aset tetap ( 

Barang Milik Negara/ Daerah ) pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau dan 

mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset tetap pada Dinas 

Bina Marga Provinsi Riau.Penelitian ini menggunakan alat ukur sebagai 

indikator yang di ambil berdasarkan Peraturan Menteri No.19 Tahun 2016 yang 

indikatornya terdiri dari :Penatausahaan, Pemindahtanganan, Penilaian Aset, 

Pemeliharaan, Pengawasan dan Pengendalian. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan 

data dengan menggunakan Observas, Wawancara dan Dokumentasi. Jumlah 

keseluruhan informan adalah 4 informan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa Berdasarkan Indikator penatausahaan, Pemindahtanganan, 

Penilaian Aset, Pemeliharaan, Pengawasan dan Pengendalian, mensistematiskan 

dan melaporkan pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau ditinjau dari 

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, kemudian pemindahtanganan aset peralatan dan mesin yang ada belum 

termonitor seluruhnya, 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 ).kemudian  

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, sementara itu 

Pengawasan dan Pengendalian,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. 
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